Referat Distriktsrådsmøde d. 25/8 2014.

Tilstede: HIS, STRK, CSC,SLR, FJOR, FAK, VSRE, HGR, NSR, ERD, HES.
Afbud: RIF

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt.
Stævner:
Der er nye skemaer til ansøgning af distriktsstævner. Skriv til helle Kornbo, hvis i ikke har modtaget de nye
skemaer.
Ansøgningsfrist for 1. kvartal 2015 er 15. sept. 2014
ansøgningsfrist for 2 & 3 kvartal 2015 er 15. dec. 2014
Ansøgningsfrist for 4 kvartal 2015 er 15. maj. 2015

Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået. Ingen spørgsmål til økonomi.

Nyt fra Klubkonsulent:
Bente fortalte om hendes funktion.
Bente opfordrede til at klubberne henvender sig hvis de vil have lidt ny inspiration, eller at de henvender
sig når der opstår evt. problemer.
Dalum højskole afholder kursus vedr. certificering d. 13. & 14 september 2014.
Max 2 personer pr klub.
Invitation ligger på forbundets hjemmeside.
d. 13 er for klubber der er certificeret.
d. 14 er for klubber der ikke er certificeret.
Helen Munksø er kontaktperson i forbundet.

Bredde:
Breddemøde d. 4. oktober
Hvis der er nogle der har noget de gerne vil have med på mødet, skriv til Susanne.
12. okt. TREC stævne

Kurser:
Der har været et banebygger kursus 1, i foråret, der desværre blev aflyst grundet lav tilmelding (2deltagere)
Der var 2 tilstede på mødet, som efterlyser banebygger kurser.
Anita undersøger om man evt. kunne afholde kurserne på 3 hverdagsaftener.
Måske man kunne låne Lunds ridehal eller finde et sted hvor der er undervisning, så man kunne lave det
sammen med dem.
Kurser i det nye stævnesystem: Kommer nok til næste år (2015) sammen med det nye system.
Penge fra tidligere ponymålinger:
Anita undersøger om man kan lave et Rasmus Bagger foredrag, målrettet til børn og unge. Nærmere info
følger.

Website:
Preben efterlyser nogen der kan køre hjemmesiden.
Helle Kornbo formidler kontakt til Kristine Rye Svendsen, hun vil gerne overtage.

Næste møde og general forsamling : tirsdag d. 17. februar 2015 kl. 19.30. på CSC.

EVT:
Tina Foldager efterlyser om der er nogle foredrag klubberne gerne vil høre til møderne.
Helle Kornbo foreslår at man fortæller om reglementsændringer.
Dorthe (Stutsborg) foreslår at man laver noget om erfaringsudveksling, vedr. tilskud i forbindelse med 25
års reglen. Der opleves i klubberne at tilskud bliver udbetalt forskelligt.
Bente foreslår at man får en fra folkeoplysningen til et sådan møde
Der er meget store forskelle på de tilskud der udbetales af kommunerne.
Dorthe foreslår en Erfa dag/aften, med klubformænd/ kasserere.
Bente spørger folkeoplysningen om de ville sende en mand ud til sådan en aften.
Stutsborg vil gerne lægge lokaler til.
Tina Foldager laver en indkaldelse til det, hvis det kommer i stand.
d. 5 september får Stutsborg besøg af det Svenske Ridforbund, de skal se hvordan man driver en
velfungerende klub i Danmark.
HIS har udarbejdet en skoleplan sammen med Hillerød Kommune, Ungdomsudvalget/ kulturudvalget.
Skulle komme i flere kommuner.
HIS spørger til tidstagningsanlægget, om det er blevet repareret. Der er et stik der er gået i stykker på en af
de gamle sendere.

Klubberne skal huske at meddele når der er fejl på anlægget, ellers går det ud over den næste klub der skal
bruge anlægget.
Når der er fejl på anlægget skal der indkøbes reservedele, og det kan tage et par dage.
Der er 3 klubber der afholder stilspringninger, ellers virker det ikke som om at stilspringning er særlig
populært. Helle Kornbo prøver at få en tilbagemelding fra de klubber der har afholdt Stilspringning.
2 klubber har afholdt noget ”Hyp af Cancer” – må de reklamere på distriktets hjemmeside?
Ja det må de godt.

Tina Foldager takkede for et godt møde.

