Referat
Møde nr. 2-2015 i Instruktørudvalget (IU)
Telefonmøde den 3. december 2015 kl. 19.15
Deltagere:

Anne-Mette Binder (AMB), Jakob Ravnsbo (JRA), Torben Frandsen (TF), Nikolai Kowalski (NK)
og Helle Eriksen (HE), ref.

Afbud:

Ingen

Dagsorden:
1.
Velkomst v/AMB
2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 1-2015

3.

Den ”nye” uddannelse, Bilag 1

4.

Procedure for godkendelse af læresteder til den nye uddannelse. Alle skal indsende ansøgning igen.
Nye krav til læresteder, bilag 2.

5.

Elevløn – skal det anføres som månedsløn i stedet for årsløn. Bilag 3.

6.

Hvad gør vi ved interesserede elever, der af lovmæssig årsag ikke kan tage GF2 på JU? Bilag 4.

7.

Konference i England, The International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ)

8.

Eventuelt
Sagsanlæg
Lærestedsafgifter

9.

Næste møde

Ad 1
AMB bød velkommen.
Ad 2
Ref. godkendt
Ad 3
AMB mener det er fint arbejde, der har fået ros fra bestyrelsen.
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Ad 4
AMB og JR mener, at det ved en statusfremlæggelse i Bestyrelsen har været ønsket, at det skulle være
muligt, at tage berideruddannelsen (dvs. sidste/specialiserede del) i udlandet. Dette kunne TF, NK og HE ikke
genkende, hvorfor AMB ville kontakte Hanne Rump, Janni Thermann, Louise Christensen og Jens-Erik
Majlund, for at høre, hvad de kan huske.
Det skal anføres i brevet til lærestedet, at ”lærestedkurset” også er under udarbejdelse. AMB undersøger om
navnet ”Reitlehrer” stadig er gældende.
I generelle regler for godkendelse som læremester, blev anden sidste afsnit i punktet ” Som
bedømmelsesgrundlag tjener endvidere” ændret til følgende: hvordan den pågældende med sit eksempel og
måde at behandle alle forhold på, som vedrører ridning, rideklubforhold og undervisning, har virket som
berider og fremstår som en god rollemodel ift. bl.a. hestevelfærd.
Overgangsordning på 3 år omkring certificeringerne. Alle de læresteder/læremestre, der pt. er godkendte, kan
færdiggøre deres nuværende elever.
Ad 5
Grundlønnen laves om til månedsløn. TF vil lave en opgørelse over, hvad det koster en klub at have en elev.
Ad 6
Oplægget godkendt. HE arbejder videre med det, og finder de få læresteder, der kan indstille eleverne.
Ad 7
Hanne Rump og Janni Thermann synes konferencen i England var meget interessant. Konferencen er næste
år i Holland i oktober. Overordnet tema er eksamination, hvor man så efterfølgende vidensdeler. Der var
tilslutning til, at vi fortsat deltager i dette vigtige, internationale samarbejde, som DRF tidligere har været en
aktiv del af.
Ad 8
Sagsanlæg:
JR informerede om sagen.
Lærestedafgifter:
JR og AMB fremlagde Bestyrelsens argumenter for indstilling til afgifter, som aftalt på Bestyrelsens seneste
møde den 25. november.Man blev enige om en tilretning af tallene for de enkelte årgange, som AMB går
videre med til bestyrelsen og JEM. Rammebeløbet var accepteret af IU.
Ad 9
Næste møde telefonmøde omkring godkendelse af læresteder/læremestre. Næste ordinære kunne evt. være
til repræsentantskabsmødet.

Helle Eriksen, referent
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