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Referat af KU-møde hos Lizza Kejlberg 21.05.2021 

 
1.          Velkomst og orientering: 

             Lizza bød velkommen og orienterede om DRFs Repræsentantskabsmøde den 16.april 2021.  

 

2.          Kassereren har ordet: 

             Knud opfriskede tallene omkring kurser i 2021. Der er afsat 70.000 kroner til talentprojekterne og  

            10.000 kroner til andre kurser 

 

3.          Hængepartier målbeskrivelser kurser: 

              *  "Bliv klar til ny stævnesæson" 

              *  "Rytteren i form til hest" 

             Henny fortalte, at hun havde målbeskrivelserne klar .  

             KU besluttede at udsætte begge kurser til 2022              

 

4.          Udsatte temaaftener fra 2020 

             *  Opfølgning D-dommere 

             *  Opfølgning D-banedesignere   

             *  Talentprojekterne i spring og dressur  

             De to opfølgningskurser vil blive afholdt i dette efterår.  

             Talentprojekterne udsættes endnu en gang til næste år.      

 

5.          Kan talentprojekterne gennemføres i år i den nuværende form? 

             KU var enige om, at det ikke kunne lade sig gøre.   

 

6.          Evt. teoretisk modul som forløber for talentprojekter til næste år? 

             Lizza havde talt med Niels Rossing (vores underviser på Sportspsykologi), og foreslog at vi prøvede 

             at få lavet et kursus i Sportspsykologi på 3 timer og gjorde kurset åbent for alle.  Altså ikke som en  

             del af talentprojekterne. KU var enige, så kurset vil blive udbudt i dette efterår. 

 

7-          Ansøgning til Nis Valdemars Mindefond 

             Skal vi ansøge om et beløb til en dressurdag af en eller anden slags?   
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             KU var enige om ikke ar ansøge i år. Lizza kontakter Ole fra Mindefonden.  

    

 

8.          Forslag til øvrige kurser/temaaftener: 

             Lizza har fået et ønske om et springdommer D kursus og et ønske fra to, der efterlyser   

             Banedesigner D. KU udvalget tror også, at Stævnetilrettelæggelse vil være attraktivt. 

             KU besluttede at Lizza skriver et brev til klubberne og får Eva til at sende det ud. Her vil vi opfordre  

             klubberne til at undersøge, hvor mange der vil være interesserede i de 3 kurser. Der skal være  

             minimum 12 deltagere for at kurserne kan gennemføre.  

  

9.          Eventuelt 

 

10.       Næste møde vil blive afholdt, når der er behov for det. 

 

             Referent: Lizza Kejlberg              
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