Distriktsrådsmøde d. 5. marts 2012 på SAO
Referat
Tilstede: Nejst, SAO, Farstrup, Tylstrup, Løgstør, Fristrup, Vrendsted, HHH, Lerbæk, Farsø,
HURK, Hjallerup, Dronninglund, St. Restrup, Sindal, Hadsund, Hals, Hjørring, DDHS,
Brønderslev, Rævhalegaard, Klarup, Ulsted
Fra F.U.: Mona, Lone, NOL, Bente og Karen
Fra S.U.: Lone, Lene, Inge
Godkendelse af referat fra sidste møde:
- Referat godkendt
Nyt fra Formanden v/Mona Nørheden:
- Rosenparade i Sindal for C-ryttere
- Formænd i DRF nedsætter en arbejdsgruppe fra hvert distrikt, til at diskutere økonomi,
distriktsaftaler mv.
- Pga. mangel på officials, skal arbejdsforbundet og stævnearrangører betale mere for ”lån” af
officials (øremærket stævnegebyr til DRF)
- Pånymåler-ansvarlig kan ikke selv ligge målinger på portalen. Der kommer på for 3 mdr. af
gangen. Der vil blive ført kontroleftersyn hos de klubber der afholder målinger.
- Samarbejde med DRF dyrlæge Mette Uldahl er sat på som dyrlæge, for at få ankninger rettet til
Nyt fra kursusudvalget v/NOL:
- Uafklaret vedr. Klar-parat-start kursus – det skal gennemføres i det år hvor man fylder 14 år
og før licens kan indløses (bede NOL om at uddybe)
- Kursus for banehjælpere er aflyst pga. for få tilmeldte
- Klar-parat-start kursus i januar blev også aflyst
- Til banebyggerkursus (banebyggeraspirant 1)31/3 – 1/4-2012 er der 4 tilmeldte. Kommer
der ikke flere i løbet af uge 10, aflyses det også – (min. 8 tilmeldte)
- Til stewardkursus (pt. ikke fastsat dato) er der 6 tilmeldte – HUSK at distriktet betaler, og
meld Jer til!
- Til kurset Sikkerhed ved ridning og omgang med heste d. 26 april er der 3 tilmeldte. Der er
min. én fra klubben der skal have det kursus, før der kan opnås certificering
- Næste Basiskursus betales af distriktet (se dato på hjemmesiden)
- Hjørring Rideklub har bestilt kursus i stævneprogrammel d. 17/3
- Vedr. utilfredshed med manglende kursus i stævnekalenderen. Kurser offentliggøres på
distriktets hjemmside
- Sørg for at hænge de NYE kursusplaner op i klubberne, så der ikke hersker tvivl om datoer!
Nyt fra sportsudvalget v/Lone Nørager:
- Vær opmærksom på reglementsændringer (se hjemmesiden)
- Mail fra DRF vedr. DRF dressur-cup – kval. Fra 1/4 til 31/8. Klubberne modtager nærmere
info pr. mail senere
- Nyuddannet TD’er på vej, Inge Sørensen. Indtil videre får vi hjælp fra D12

-

-

Stævneplan 2012 er endelig, og de fleste har fået opfyldt deres ønsker. Vi tager gerne i mod
ønsker om aftenstævner fra klubber der kunne være interesserede, men ellers er kalenderen
lukket. Opfølgning på stævner sker hv. 14 dag jf. mail fra Lone Nørager
SAO har fået tildelt unghestechampionater i år (uge 21 + 25)

Nyt fra D-stævneansvarlig v/Lene Nielsen
- Der er afholdt stævnekoordineringsmøde i uge 9. Planen er forhåbentlig klar i løbet af næste
uge.
- Resultatlister sendes til Lene, som der kan rettes henvendelse til ved tvivlsspørgsmål
Nyt fra kassereren v/Bente Østergaard
- Regnskab 2011 er klar snarest muligt. Driftsregnskabet offentliggøres på distriktets
hjemmeside, og det reviderede regnskab gennemgås på næste distriktsrådsmøde
- Ingen indvendinger til meldegelde
DRF repræsentantskabsmøde 24-25/3 i Rebild:
- Opfordring til at klubberne deltager, så der kan stemmes
- 3 indkomne forslag: Mols Rideklub vedr. afskaffelse af boostervacc. Sindal Rideklub vedr.
påbud af ridehjelm. Sidste emne vedrører antal adresser pr. klub
- De klubber der ikke kommer, kan sende mail til Karen om at de er tilmeldt, men ønsker at
F.U. bruger stemmerne. Så HUSK at tilmelde Jer!
Distriktsaftalen:
- Vedr. mesterskaber: Flertal for mix-hold (jf. rideforbundets reglement). Tilrettes i distriktsaftalen.
- Vedr. antal deltagende hold – 3 hold (jf. rideforbundets reglement)
Valg F.U.:
- Lone og Mona er valgt for 2 årig periode
- NOL på valg – er valgt for ny periode
- Bente (kasserer) og Karen (sekretær) fortsætter
Evt.
-

Svend Erik: Materiale til brug for undervisning i D-licens opdateres på hjemmesiden, da det
nuværende materiale er forældet
Mona: Stævnerapporter bliver offentlig tilgængelige via distriktets hjemmeside.
Mona: Sikkerhedsholdere: Uddeles til de to områdeformænd, så der er 2 kasser til hvert
område. Info på distriktets hjemmeside.
De forskellige udvalgsmedlemmer skal navngives på distriktets hjemmeside
Kort info vedr. TD situationen: NOL og Lone er aktive. Inge er snart klar. Dorte Sletting er
stoppet. Jens Gert (sag uafklaret). Midlertidig hjælp fra 2 TD’ere i D12.

Næste møde: Torsdag d. 31. maj kl. 18.30
For referat / Karen Valsted, F.U.

