Military udvalgsmøde
Lørdag d. 16. april 2016
Kl.10:00
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

REFERAT
Deltagere: Christian Struck, Kerstin Dallmann, Karin Semberlund, Sally Schlichting,
Marlene Pedersen, Anne Silfwander & Jan Stampe (30 minutter)
Afbud: Aliice Petersen
Punkt

Ansvarlig Bilag Referat/Action

(orientering/diskussion/beslutning)
1. Godkendelse af
dagsorden

Alle

Godkendt

Alle

Godkendt

CS

Intet relevant nyt

Alle

FB grupper for officials er
lavet.

AS

Intet relevant nyt

KS

Mangel på TD´ere, Karin
tager højst sandsynligt til
Skårup Overgaard og
medbringer et føl el. to.
Karin udfærdiger dokument
til udvalget med status på
officials inden næste
udvalgsmøde
Senior samling i Luhmuhlen i
den forgangne uge. Positiv
tilbagemelding fra Piia.
Sally har haft samling i
Sverige med stor succes.

(beslutning)
2. Gennemgang af referat
fra 29.03.2016

(beslutning)
3. Meddelelser fra
formanden, herunder afd.
Sport (orientering)
4. Meddelelser fra
udvalgsmedlemmer

(orientering)
5. Meddelelser fra
administrationen

(orientering)
6. Officials, status

(orientering)

7. Elite

(orientering)

KD/SS
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8. Stævne- og faldrapporter

CS

(diskussion)

9. SubaruCup, status

AL

Dokumenter deles i Dropdox
og tilbagemelding til Anne
senest 14 dage efter
fremsendelse.
Tilbagemelding til
stævnearrangør fra DRF (CS
sender kopi af mail med
udkast). Karin sender info til
Anne med liste over de
stævner hvortil hun har
tildelt TD´er til (hvor DRF
skal betale udgift)
Udsættes til næste møde

(beslutning)
10. Stævner 2016, status

KD

(orientering)
11. TD fordeling stævner
2016

KS

(beslutning)
12. Stævnekoordinering,
koncept

KD

Åbenrå terrænspring d.
14/5-16 i 80 og 90 cm er
godkendt.
Banebygger-seminar til
Kallehavehus stævnet d.
9/7-16.
Udsættes til næste møde

(diskussion)
13. Punktet ”Eventuelt”

CS

(orientering)

14. Reglement procedure,
tidsplan

CS

(orientering)
15. Hestevelfærdsgruppe

CS

(diskussion)
16. Medlemsbetaling til DRF

SS

(diskussion)

17. EM august 2016

CS

Mails sendes ud ca. 14 dage
før møde med evt. punkter
inden endelig dagsorden
bliver lavet med henblik på at
minimere punktet eventuelt.
DRF´s procedure for datoer
skal følges, dvs. ændringer
for 2017 senest d. 1/9-16
Punktet tages op på næste
møde
SS informerer om
problematik ved små
discipliner – DRF har taget
højde for dette i forslaget.
Intet relevant nyt

(orientering)
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18. Trænere

MP

(orientering)

19. Hesteambulance,
procedure

MP

Brev udarbejdet – sendes til
udvalg for kommentarer.
Ønske om terræntrænerkursus – MP tager action på
dette
Tages op igen på næste
møde.

(diskussion)
20. Trivsel og
korrespondance i udvalget

CS

(diskussion)

21. Eventuelt

(orientering, diskussion)

Alle

Opfølgning på punktet fra
sidste møde.
Ansvarsområder skal følges.
Strategi skal måske
revurderes - vi kigger på den
til næste møde
KS: Sikkerhedskursus –
hvordan skal indholdet
være?
SS: Pay & Cross – hvordan
er reglerne? Det er træning!
Næste møde er på Blue
Hors tirsdag d. 24. maj
2016 kl. 16 (evt. kl. 17)
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