Referat fra distriktsrådsmøde i Distrikt 2 – Mandag d. 2. september 2013.
Afholdt hos Capacity Showjumping (CSC).
Tilstede var repræsentanter fra følgende klubber:
HUR, GBR, HSK, SLR, HGR, NØR, ERD, CSC, BAR, HES.
Afbud fra RIF
Fra distriktsbestyrelsen var følgende tilstede:
Tina Foldager, Helle Kornbo, Susanne Petersen, Bente Raagaard Thomsen, Gunnar Torp.
Endvidere Webmaster Preben Nielsen.
Afbud fra Anita Cordrey og Linda Frid
1. Tina Foldager byder velkommen og fremlægger, til godkendelse, referatet fra
generalforsamlingen og sidste distriktsrådsmøde d.25/2-2013.
Ingen har
bemærkninger til referatet der hermed godkendes.
-Tina oplyser at der forventes en revision af distrikternes forretningsordenen.
Forretningsordenen er vedtægter for Distrikterne under Dansk Rideforbund, heri er
også distrikternes opgaver definerede.
-Snak om det netop afholdte `Åben Rideklub` arrangement. Det skønnedes at vores
grundlag var for lille til en brugbar vurdering af projektets værdi så derfor ønskes en
landsdækkende evaluering.
-Mandag d.7. oktober kl. 19.30 afholdes på HIS et arrangement hvor lovgivning vedr.
hestetransport samt trailerregler bliver belyst. Der bliver indhentet expertice fra
Jylland og det er derfor forbundet med nogle omkostninger, derfor opkræves Kr.100,pr. deltager.
Der sendes separat information ud til klubberne om dette arrangement.

2. Helle Kornbo orienterede bredt om sit arbejde med koordinering af stævner og
opfordrer til at klubberne laver deres stævneplanlægningen i så god tid at
ansøgningerne om datoer kan koordineres, så overlap med andre klubber undgås.

3. Susanne Petersen. Opfordrer klubberne til at afholde stævner i TREC disciplinen.
Der skal afholdes 3 stævner som kvalifikation til næste års landsfinaler. Aktuelt ydes
til disse 3 stævner et klubtilskud på Kr.1.000,- pr. stævne fra distriktet.

-Ud over dette opfordres også til, at man ved de sædvanlige stævner, lægger
alternative klasser ind f.eks. Pas de Deux eller Stafetspring. Flere af de
tilstedeværende giver udtryk for at sådanne discipliner, og øvrige hold discipliner,
ofte styrker og udbygger sammenhold rytterne imellem og at de har en øget
publikums interesse ved stævnerne.

4. Gunnar Torp oplyser at distriktets økonomi har det udmærket og stort set følger
budgettet.
-Oplyser at prisen for at leje distriktets tidstagningsanlæg er for en weekend Kr.600,-.
For enkeltdage, der ikke forstyrrer weekendudlejning f.eks. onsdag, er beløbet
kr.300,-

5. Bente Raagaard Thomsen opfordrer som klubkonsulent til at klubberne søger
hendes hjælp ved behov.

5. Preben Nielsen anbefaler at klubberne også lægger deres stævne oversigt ind på
Distriktets hjemmeside. Rigtig mange kigger der, og klubber der gør det skønnes at få
øget deres tilmeldinger til stævnerne.

6. Søren Truelsen fra CSC samt Preben Nielsen giver en grundig, både teoretisk og
praktisk, brugerinstruktion af de 2 tidstagningsanlæg som distriktet råder over.
-Ofte er det små montagefejl, der har udløst problemer ved anvendelsen, derfor
oplyser Preben at han vil udarbejde en skriftlig instruktion til det nye anlæg, der skal
følge anlægget ved udlejningen. Der findes allerede en god instruktion til det gamle
anlæg
-Søren opfordrer til at anlægget tilbageleveres rengjort.

Næste møde!
Næste møde er planlagt til at blive afholdt sammen med generalforsamlingen d. 20 februar
2013 i Gribskov Rideklubs lokaler.
Referent Gunnar Torp

