Dagsorden til udvalgsmøde - 13. november 2014 - hos Morten
Deltagere: Lone, Morten, Dianna og Robert. Ref.: MS
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt!
2. Opfølgning af sidste referat
Ikke afsluttede punkter, er medtaget i denne dagsorden.
3. Forventningsafstemning og arbejdsprocedurer
Vigtigt med tydelige deadlines for projekter/aktiviteter fremadrettet. Vigtigt at alle får alt information, samt er med
på cc. Skal udvalgets facebook-profil ændres til en forenings-/virksomhedsprofil med de fordele dette giver (f.eks.
samme afsender af beskeder - uanset forfatter). Tages op på næste udvalgsmøde.
4.
(Personfølsomt emne)
5. Johannes Hvid’s ridt i Dubai i januar 2015
Deltager på egen hest. Robert tager med som hjælper.
6. Sag om YR deltagelse i ridtet Presidents CUP 2014
Oplæg til forlig udarbejdes (med udgangspunkt i udvalgets sidst fremsendte forslag til en fælles udmelding) og
sendes til Sonja van Willingen/Karen Arkesteijn.
7. Young Rider
 Fremtidigt samarbejde og mødet med Sonja van Willingen om interesse.
 Træningssamling i den kommende weekend hos Karen Arkesteijn. Fra udvalget deltager Robert.
 Rangliste og nåle. DRF sørger for YR-Championats nål ved repræsentantskabsmødet 2015.
8. Senior udvikling
 Øst/vest samling for MA/S-ryttere
 Elitesamling (evt. i Ferritslev).
9. Opfølgning på Officialsamling/stævnearrangørmøde
Punktet udskydes til næste møde
10. Distanceweekenden
 Status: Programmet er næste på plads.
 Dyrlægesamling v/dyrlæge Jens Kristoffersen afholdes parallelt - Lørdag 28/2-2015, kl. 10-16.
 Der er økonomi til dyrlægesamlingen i 2015 i budget2015.
11. Dyrlæger:
 Standardisering af hestekontrollerne (punkt på dyrlægesamlingen)
 Krav til nye distancedyrlæger/uddannelse/dagligt virke (punkt på dyrlægesamlingen)
12. Ridtet i Weissenhorn
Der udsendes en nyhedsmail om, at ryttere der deltager i nationale klasser i udlandet, altid skal indberette resultatet
til DRF (også dem der elimineres).
13. TD/dommer i egen klub, samt klagemuligheder:
Der formulerer en beskrivelse til officials der er alene ved stævner (fremhæve officials pligter før/under/efter
stævner).
14. Inaktive officials på DRF GO!
Slettes.
15. Stævnekasse – Mangler/konsekvens

Lånegebyret skal kunne dække udgifter til mangler.
16. Evt.:
Ved Distancerytterforeningens generalforsamling den 23/11-2014, deltager Morten, Robert og Lone fra udvalget.
Gennemgang af ny regler for 2015 + Plan2015.

Næste møde:
11. december 2014, kl. 20.00, SKYPE

