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Referat fra KU-møde hos Lizza Kejlberg 18.02.2020  
 
  

 1.              Velkomst og orientering 
                  Lizza bød velkommen og fortalte, at hun netop havde fået skrevet datoerne  
                        for distriktsstævnerne ud, så planlægningen af datoer i forbindelse med   
                  Talentprojekterne kunne nu begynde.  
 
                         
 2.              Status på kurset Stævnetilrettelæggelse 29.02.2020 
                  Lizza fortalte, at der nu var 25 kursister på holdet - heraf 7 tilmeldte fra 
                        Odsherred Rideklub. Resten af kursisterne er fra distrikt 12. Der vil blive sendt 
                  informationsbrev ud til kursisterne en ad de nærmeste dage. 
                   
       3.             Talentudvikling for ponyryttere 2020 
                  Lizza har fornyet aftalen med vores faste sportspsykolog Niels Rossing 
                  omkring kurset "Etik og Moral" og har forhandlet sig frem til samme pris som i  
                  foregående år. Kurserne forsøges afviklet i april/maj. 
 
                  Også aftalerne med Søren og Frank er på plads. Der udbydes 12 pladser i hhv.  
                  dressur og spring. Egenbetalingen på 500 kroner fastholdes.              
 
 4.             Sponsoransøgning dressur pony - Nis Valdemars Mindefond? 
                 Renè havde på det sidste DB-møde gjort opmærksom på, at han mente der  
                 kunne være gode chancer for at søge denne mindefond i forbindelse med  
                 talentprojektet i dressur. Tak for det, René. Kursusudvalget besluttede at prøve   
                      at sende en ansøgning ind. Henny undersøger nærmere om fondens  
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                bestemmelser og Lizza sender ansøgning ind.     
                       
  
 
 5.            Budget 2020 - kassereren har ordet 
                Knud fortalte, at han havde foreslået et budget på 20.000 kroner til kurser og  
                70.000 kroner til Talentprojektet. Distriktets budget bliver behandlet på DB- 
                mødet den 24.02.2020 
 
 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. 
  
                 På sidste DR-møde var der en klub, der efterlyste Banedesigner D kursus. 
                 Lizza bad alle klubber om en tilbagemelding på, hvor mange klubber der var 
                 interesserede i kurset, men på nuværende tidspunkt er der kun to , der har     
                 svaret. Lizza vil spørge endnu en gang på næste DR-møde. Da det er et meget  
                 dyrt kursus skal der være mindst 10 kursister for at kurset kan gennemføres. 
 
                 Knud så gerne, at der blev afholdt et kursus med gennemgang af de forskellige 
                   bestyrelsesposter - især kassererposten volder nogle klubber vanskeligheder. 
                 KU går i tænkeboks! 
 
 7.             Eventuelt 
                 Det forlyder, at Herskabsstalden måske skal nedlægges og fremover fungere 
                 som en del af Det Gamle Mejeri. KU bruger også Herskabsstalden til nogle  
                 kurser.    
 
 8.            Næste møde 
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                Det blev besluttet at vente med at aftale ny dato til der er behov. 
 
                 Referent: Lizza Kejlberg 


