Dagsorden
4. udvalgsmøde
Dato: 12.03.2015
Deltagere:

Lone Aalekjær, Morten Sivertsen, Dianna Pilegaard

Sted:

Rødmunkevej 1A, 4681 Herfølge

Dagsorden: Dianna Pilegaard
Emne/Punkt
1.

Tekst
Opfølgning/godkendelse af seneste referat


Godkendt!

Opfølgning:





2.
3.
4.

5.
6.

7.

Historik på hjemmesiden efterlyses – Eksempelvis; hvem vandt DM i 1999 og lign.
Fordeling af stævner – ulige fordelt Sjælland/Jylland. Hvordan kan vi motivere nye
klubber til, at arrangere stævner. Er der nogen på Sjælland der måske kan/vil arrangere
to stævner om året. Stævnearrangørerne tilskrives.
Efterlyses flere stævnearrangører som vil lave CEI1*-ridt (Dronninglund har pt.
forespurgt). Stævnearrangørerne tilskrives.
Nyt stævnesystem (DRF EVENT): Ønske fra stævnearrangørerne om at kunne trække
lister ud på hestenes resultater (ud fra eksempelvis hestens konkurrencenummer).
Træningsgruppen Jylland/Fyn allerede etableret – Hvad med Sjælland? Rytterne må
selv tage initiativet (DU støtter gerne).

Opfølgning efter distanceweekenden
 Behov for deltaljeret kontooversigt.
 For stram tidsplan (mere tid til debat med distanceudvalget).
Forventningsafstemning med Sonja van Willigen om YR-uddannelse
 Forslag om møde den 25/26. marts kl. 19.00.
Senior-/træningssamling øst og vest – herunder brotilskud
 Hvor mange skal der min. tilmeldes
 Budget efterlyses
 Fuldt program efterlyses
 Info om LL
 Fuld forplejning
 Skal DU også lægge navn til arrangementet
Debatmøde mellem ryttere og DU
 Lægges i efteråret iforb. med officialsmødet eller stævnearrangørmødet.
Nordisk Mesterskab 2015
 Interesserede ryttere rykkes via nyhedsmail.
 Hesteeftersyn/infomøde: 24. maj på Fyn. Aftales med Line Skadelund. Broen betales for
sjællænderne. Max. 8 evipages udtages til hestekontrol.
 DP er assisterende Chef d’équipe.
Landstræner - uopfordret ansøgning modtaget
 Ansøger inviteres til at uddybe sin ansøgning ved et møde. DRF har ikke givet midler i
2015 til en landstræner.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Referent:

Skal Sofie Høffer og Majken Mølbak på listen over dyrlæger?
 Begge dyrlæger forespørges.
Hjemmeside
 Ønske om nye menupunkter: Stævnearrangører, Officials og Dyrlæger.
Ensrettet vetgate
 Dyrlægernes forslag indskrives i øjeblikkeligt i Regelement2015.
Dyrlæge Jens Kristoffersens forslag til reglementsændring
 Tages op på senere møde.
Status på det aflyste Dubai-ridt
 Johanne Hvid og Charlotte Kromann-Rasmussen får deres rejse udgifter refunderet. Du
ønsker kopi af udgifterne.
Repræsentantskabsmødet
MS laver oplæg til præsentation af Distance ved internt møde lørdag.
Evt.
 Kingsland er ny hovedsponsor af landsholdstøj: Dyrlæge + assisterende Chef d’équipe
skal også have tøj.
 Landsholdsdyrlæge: Forventningsmøde aftales med Line Skadelund.
Morten Sivertsen

Næste møde: 9. april (SKYPE)
Foreløbig dagsorden:
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