Breddeaktivitetsudvalgsmøde- Landsdelsdage SYD+NORD og ØST
Dato 14-03-2019
Sted: Dansk Ride Forbund Kl. 14:00
Breddeudvalgsmøde- Landsdelsdage SYD+NORD og ØST: Kl. 14:00-16:00
Deltagere: Eva Iversholt (EI), Elisabeth Bay Jensen (EB), Sasha Bech Pedersen (SBP) og Maibritt Viffeldt (MV)
Afbud: Jette Jønsson
Emne/Punkt
Landsdelsdage SYD+ nord

Referat

Tekst
Hvor langt er vi?

SBP, skaffer dressur dommere. MV, hjælper gerne til.
MV, kontakter Mads fra Herning ang. adgangsbilletter og billigere adgang for børn og Stormøde
V/Jørgen Konge. Jørgen Konge har efterfølgende sendt mail. Og har oplyst at EI deltager.

Lave to do liste med navne på
Hvordan laver vi reklame?

Frivillige hjælpere skal have adgangsbillet og frokost sandwich.

Var der noget om det med billig indgang for
børn?

EI, har sat navne på opgaver.
Ændring til propositioner. Disse bliver rette og lagt på hjemmesiden, FB og udsendt i klubmail.
SBP, skaffer dressur dommere.

Landsdelsdage ØST
Spørgsmål til Jackob?
Vores plan med stævnet
Hvor langt er vi?
Lave to do liste med navne på
Hvordan laver vi reklame?
NM
Repræsentantskabsmøde
Reglement rettelser

Lille stand med tv
Aktiviteter uden hest

Frivillige hjælpere skal have adgangsbillet og frokost sandwich.
EI, har sat navne på opgaver.
Ændring til propositioner. Disse bliver rette og lagt på hjemmesiden, FB og udsendt i klubmail.
Stand placering er næste på plads.

Der afholdes ikke møde fredag.
Eva, Elisabeth og Sasha deltager i i repræsentantskabsmødet lørdag den 6. april.
Hvordan samler vi bedst op på rettelser, så vi Link til bemærkninger/kommentarer til reglementsændringer for bruger/medlemmer. Lidt i stil med
har dem til næste års reglement?
Elevskole Cuppen.
Kunne man have et link liggende fast på
MV, annoncere dette på FB.
vores side, som folk kunne udfylde hvis de
havde forslag til rettelser?
Skal vi have møde om fredagen?

Års møde med distrikter og
breddekonsulenter
EVT.

Skal det være i form af infodage som sidst?
Hvad tid på året?

MV, sender mail til alle konsulenter, at der ikke vil blive udsendt ”ansættelseskontrakt”. De skal blot
leve op til DRF’s Code of Conduct.
Ansættelseskontrakt - Breddekonsulent

Næste møde:

Der afholdes 2 møder. Et øst og et vest.

MV, booker værelser til Eva, Anne, Sasha (Jette) til Elevskole Cup finalen i Uggerhalne.
MV, tilføjer BU på Breddekonsulentlisten på DRF GO
Ikke aftale nyt møde.
MV, sende doodle ud med datoer.

