Referat fra udvalgsmøde - 6. marts 2014 - Skype
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt!
2. Godkendelse og opfølgning af sidste referat
Godkendt!
3. Evaluering og opfølgning på distanceweekenden
Udelukkende positive tilbagemeldinger.
- Slides/referat lægges på hjemmesiden.
- Link til kalender og offentlige referater fra udvalgsmøder skal på hjemmesiden.
- Udskrift af propositioner og handicaptestkort: Rytterne må leve med de udskriftmuligheder der er DRF GO!
Eksempel på Testkort lægges ud på hjemmesiden.
4. Klage fra ERD vedr. YR-ridtet i Dubai, samt det kommende møde
Morten og Robert deltager for DU. Jens-Erik og Ulf Helstrand deltager for DRF. Forslag om møde den 13/3-2014, kl.
16.00 udsendes.
5. Status på Molsridtet
MR forhandler stadigt om vilkårene med FEI/DRF.
6. Kommende deadlines og fremtidige opgaver (bl.a. ryttersamling ifbm. NBM/WEG)
Nyhedsmail rykker for tilkendegivelser + link til tilmeldingsblanket. Jens-Erik forespørges om udkast til
rytterkontrakter. NBM: Hvis der er deltagere nok til et hold, så laver vi ryttersamling/hesteeftersyn, samt medsender
holdkaptajn/holddyrlæge (hesteeftersyn tilbydes hvis der ikke er deltagere nok til et hold). WEG: Der medsendes
holdkaptajn + holddyrlæge - uanset antal deltagere.
7. Status på nye CEI*-ridt i 2014 (Kronborg og Blaabjerg)
OK med Kronborg. Blaabjerg afventer generalforsamling.
8. FEI-officials og kurser
Inge Broms skal være TD ved Hippoaden. Inge Broms og Line Skadelund tilbydes kursus den 4.-7. september 2014 i
Litauen.
9. Nina Kofoed-Nielsen´s forslag til reglementsændringer
Alle er forpligtet til at give heste vand. Afvist, da det alene er rytterens ansvar. Derimod opfordres alle til at yder
denne service - via facebook og nyhedsmail.
10. Distancekurser i DK med Jean-Louis Leclerck
Afventer Molsridtet status vedr. EM2015, men DU og J-LL er positive for et samarbejde (træningssamlinger) op til
EM2015.
11. Stævnemanualen
Afventer sidste korrekturlæsning. Offentliggøres på hjemmeside på mandag.
12. Startlister og resultatlister med oplysninger om rytternes klub tilhørsforhold
Kontakte arrangørerne, og meddele dem at de skal skrive klubbens navn på alle startlister
13. Equipe temadag
Lone og Dianna tager til Rømø for at lave introkursus til Equipe. Der skrives til alle stævnearrangører + officials at de
kan komme til Rømø og få et kursus.
14. Kørselsudgifter til Distanceweekenden
Afregnes efter den lave kilometertakst (kr. 2,10/km).
15. Opdatere fælles to do-liste
To do ting bør altid stå i referatet.

16. Evt.
- Næste møde: 3. april 2014 hos Robert (vores koordinator Michelle + 1. bestyrelsesmedlem fra DRF deltager også).
- Fremtidige møder afholdes den første onsdage i hver måned (gældende fra maj).
- Alle fremtidige dagsordener laves Word.
/Morten

