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Referat fra KU-møde hos Lizza Kejlberg 01.10.2019  

 

  

 1.              Velkomst og orientering 

                  Lizza bød velkommen og henviste til Distriktsudvalgsreferatet fra 04.06.2019 

                  hvor dressurudvalget orienterede om D2-dommeres mulighed for at samle  

                  erfaring ved D-stævner. LA4 dressurklasser er især vigtige for denne gruppe 

                  og dressurudvalget appellerede til distriktsbestyrelserne om at formidle denne 

                  viden/udfordring videre til stævneudvalgene 

 

                  Generalsekretær Morten Rodtwitt gjorde opmærksom på, at han gerne ville  

                  komme ud til distriktsrådsmøderne - hvis han blev inviteret 

 

                 Distrikt 1 kunne godt tænke sig en diskussion om det skal være tilladt at 

                 at lægge banetræning samtidig med planlagte stævner i samme eller nabo- 

                 distrikt? Banetræningen lægges under stævner på GO og betaler ikke en 10'er 

                 pr. start  
            

 2.              Skal vi udbyde kursus for D-springdommere i år? 

                  Da der kun er 8 D-dommere i distriktet, besluttede KU at udbyde et 

                  D-dommerkursus allerede her i efteråret. Kurset vil blive gratis for deltagerne 

                   

       3.             Budget 2020 - kassereren har ordet. Knud fremlagde de tal han har for i år 

                  og  KU blev enige om, at næste år skal kurset "Etik og Moral" atter indarbejdes 

                  i talentudviklingen. Desuden vil KU udbyde et kursus i Stævnetilrettelæggelse  

                  her i efteråret. Dette blev efterlyst på forrige DR-møde. Kurset vil blive gratis    

                  for deltagerne. 

 

 4.             Opfølgning på talentkurser 2019 
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                 Henny og Lizza fremlagde de flotte tilbagemeldinger fra både dressur- og                                  

                 spring 

 

 5.            Talentudvikling 2020 

                 Som nævnt under punkt 3 udvides talentudviklingen med "Etik og Moral".  

                 Egenbetalingen på 500 kroner fastholdes 

 

 6.             Forslag til øvrige kurser/temaaftener 2020 

                 Udover talentudviklingerne i dressur og spring og erfaringsudveksling for D- 

                 dommere og banedesignere vil KU udbyde temaaftener/kurser efter behov. KU 

                 afventer svar fra klubberne, om der er interesse for et Banedesignerkursus 

 

 7.             Eventuelt 

 

 8.             Næste møde 

                 KU forventer at næste møde bliver primo 2020. Nærmere dato aftales 

                 senere 

 

                 Referent: Lizza Kejlberg 
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