Referat af udvalgsmøde - 10. december 2014 - Skype
Deltagere: Lone, Morten, Dianna og Robert. Ref.: MS
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt!
2. Opfølgning af sidste referat
Ikke afsluttede punkter (numrene i parentes, er punktnummeret fra sidste dagsorden), er medtaget i denne
dagsorden:
2.(3) Forventningsafstemning og arbejdsprocedurer
Skal udvalgetss facebook-profil ændres til en forenings-/virksomhedsprofil (tages op på næste udvalgsmøde)?
Status: Tages op på næste møde!
2.(6) Sag om YR deltagelse i ridtet Presidents CUP 2014
Status: RØ har på DRF/DU’s vejene indgået forlig.
2.(7) Young Rider
 Træningssamling i den kommende weekend hos Karen. Fra DU deltager RØ og DP. Status: RØ deltog, godt
møde, forlig i YR-Dubai sagen efterfølgende indgået.
 Rangliste og nåle. DRF sørger for YR-Championats nål ved repræsentantskabsmødet 2015 (gældende fra
2014). Status: Følg op!
2.(8). Senior udvikling
 Øst/vest samling for MA/S-ryttere. Status: Tages op på næste møde!
 Elitesamling (evt. i Fjerritslev). Efter distanceweekenden. Status: Dato for samling udmeldes senest 15/12015.
2.(9) Opfølgning på Officialsamling/stævnearrangørmøde
 Opfølgning på officialsamling.
 Opfølgning på workshop
 Opfølgning på stævnearrangørmøde
 Generelt
Status: Tages op på næste møde.
2.(10) Distanceweekenden
Status: Tilsendt udkast til invitation tilrettes, og udsendes derpå.
2.(11) Dyrlæger:
 DRF GO! skal opdateres.
 Der udsendes invitation til dyrlægesamling. Dem det ikke har været muligt at kontakte, får tilsendt
invitationen pr. rekommanderet brev via DRF.
 Opfølgning på invitationerne pr. 5/1-2015.
2.(12) Ridtet i Weissenhorn
Ryttere der deltager i nationale klasser i udlandet (også dem der udgår), skal altid indberette deres resultater til DRF.
Der udsendes en nyhedsmail herom. Status: Done!
2.(13) TD/dommer i egen klub, samt klagemuligheder:
RØ formulerer noget til de officials der er alene ved stævner (fremhæve officials pligter før/under/efter stævner).
Status: Tages op på næste møde.
2.(14) Inaktive officials på Go
Status: DRF kontaktes for sletning

2.(15) Stævnekasse – mangler og konsekvens
Status: Manglende udstyr indkøbes!
2.(16) Eventuelt:
Distancerytterforeningens generalforsamling, den 23/11-2014: Fra DU deltager MS, RØ og LAA. MS fortæller om ny
regler for 2015 + Plan2015.
Status: DU’s orientering blev godt modtaget, men har efterfølgende skabt en del røre, mht. reglen om mønstring i
trav. DU medlem har efterfølgende deltaget i et møde med en dyrlæge og islandshestefolk. Her var alle enige om at
en halthedsundersøgelse af islandsheste, skal foregå i trav.
3. Indkaldelse til dyrlægesamling 28. februar 2015
Se medsendte regneark. 3 dyrlæger ønsker at komme af listen. Vi har ikke fået fat i 7 dyrlæger. Planen er at sende
indbydelsen via mail til de mailadresser som er verificeret, og at sende resten som anbefalede breve til de adresser
som er verificeret, via DRF. Indbydelsen placeres også i en facebook-gruppe for distancedyrlæger.
4. YR
Sonja van Willingen har booket et ridecenter til en talentsamling. DU afholder udgiften (DKK 1.500,00). Sonja ønsker
et møde vedr. hendes YR-oplæg, DU melder snarest ud om vores beslutning om at bakke op om hendes oplæg.
5. Svar på mail om vores reglementsændring ifht trav som eneste tilladte gangart til mønstring.
DU udarbejder et svar. Når det er godkendt, udsendes det også på udvalgets facebook-profil.
6. Opfølgning på stævnearrangørmøde.
Se punkt 2.(9)
DU undersøger om det er muligt at arrangerer et uddannelsesmøde i Danmark for FEI-officials i 2015…

Næste møde:
Ny dato aftales mellem jul og nyår

