
Referat af bestyrelsesmødet
den 5/10-09 kl. 19

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden: ok

2. Opfølgning på referat fra d. 6/8-09: Sponsorater på hjemmesiden. Vi giver 
sponsorer automatisk link på hjemmesiden, ved køb af skilt i ridehus uden 
ekstra beregning fra d.d.  
Sponsorer til stævner skal fremhæves/lægges på hjemmesiden sammen med en 
skrivelse om stævnet, både før og efter stævneafholdelse.  
Opfølgning på mulige kommende aktiviteter/temaaftener. Horsemanship; 
Troels har kontakt til en som tager 600.-kr for en aften. Går videre med at høre 
hvilke emner der kan være gode at tage op. 
Steen arbejder videre med en ”beslagsmed”-aften.  
Kurt har talt med Jørgen Konge og der skal bare findes en dato i kalenderen. 
Jørgen kan fortælle om hvordan en dressurdommer vurdere et dressurprogram i 
kørsel samt hesteracer og meget, meget mere.  
Flemming har overtaget dressurdommer aften fra Lisbeth. Ideen er at få en 
anerkendt A-dommer til at forklare hvordan der bedømmes i udvalgte øvelser 
fra flere sværhedsgrader/programmer. Skal bruge både ponyer og heste til 
bedømmelse, eksempelvis 2 af hver.

3. Nyt fra Kassereren: Kasse-flowet ser fornuftigt ud og regnskabet er fint 
opdateret.

4. Kontraktforhandlinger: Troels og Lisbeth orienterede om det indledende 
møde med Lisbeth og Jørgen-Henrik. Der blev diskuteret nogle punkter, som 
tages med til næste møde med Lisbeth og Jørgen-Henrik.

5. Opdateringer af informationer på hjemmesiden: Siden; ”Priser” blev 
gennemgået. Bl.a. skal noget af teksten fjernes i første afsnit. Bliver opdateret 
hurtigst muligt på hjemmesiden.

6. Distriktsinfo: Der bliver stadig talt om D-licenser i DRF. D-licens skal være et 
minikursus i afvikling af D-stævner, samt at starte til D-stævner. 



I distriktet (pt 27 klubber) er der søgt følgende C-stævner i 2010; 15 dressur og 
8 spring. 20 klubber har tilsammen ansøgt om i alt 50 D-stævner. Vi får besked 
om godkendelse af ansøgte stævner for 1. Kvartal 2010, sidst i oktober.

7. Eventuelt: Stævnerapporten fra dressurstævnet d.3-4 okt. Ser rigtig fin ud. En 
par kommentarer omkring lydanlægget; -problematisk at der kun er 1 person 
som kender til teknikken. –skal som minimum være 1 i sekretariatet som er 
oplært til indstilling af mikrofon m.m. Musik for høj i rytterstuen. Det tager 
bestyrelsen til efterretning.                                                              
Der er indkøbt nyt spring-”fyld” i samråd med Gitte (springtræner) 
Det er allerede blevet taget i brug til træningen i torsdags og det vakte 
begejstring hos både ryttere og heste/ponyer.
Julefrokosten bliver holdt den 14 november kl.19 i rytterstuen, opslag 
kommer op hurtigst muligt.

Herefter sluttede mødet.

Referent: Lisbeth Hansen


