Military udvalgsmøde
Fredag d. 28. oktober 2016
Kl.16:30
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Referat:
Deltagere: Christian Struck, Marlene S. Pedersen, Kerstin Dallmann, Sally Schlichting og
Anne Silfwander
Afbud: Aliice Østergaard Petersen
Punkt

Ansvarlig Bilag Referat/Action

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

Alle

Godkendt

Alle

AS samler op på vinter
aktiviteter og sender liste til
udvalget.
CS har været til Afd.sport
møde i september, som
mest omhandlede
reglement. Elitemøde afholdt
d. 5/10 hos Kerstin.
Christian har fået en
henvendelse fra
militaryhesten.dk vedr. UVM,
som er besvaret.
Kerstin modtaget udkast fra
FEI vedr den olympiske
agenda. Forlaget er 3
ekvipager/hold, 2
individuelle pladser per
nation. Traditionelle format,
dressur, terræn og spring.
65 ryttere totalt.
Reservehest på holdet, der
kan indsættes ”any time”,
koster dog 20 point. Kun én
reservehest per hold. Udgår
man undervejs må man
gerne ride videre hvis
dyrlæge accepterer.

(beslutning)
2. Gennemgang af referat
fra 30.08.2016

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

CS

(orientering)

4. Meddelelser fra
udvalgsmedlemmer

(orientering)

Alle
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5. Meddelelser fra
administrationen

AS

(orientering)

6. Økonomi og budget 2017

CS

(diskussion)

7. Strategi

CS

(diskussion)
8. Udvikling af sporten

CS

Synliggøres hvilke nation
rytter kommer fra.
AS informerede om den
kommende 100 år turnering
– alle danske military
stævner i 2017 er
pointgivende til turneringen.
CS informerede om varslede
besparelser for 2017.
Elitebudget skal justeres og
kurser udskydes
Udarbejdes over
vintermånederne.
General diskussion

(diskussion)
9. Officials, status

KS

(orientering)

10. Elite

KD

Marlene Pedersen og Herle
Sofie G. Larsen har været til
eksamen som OD – bestået

Intet relevant nyt

(orientering)
11. Stævne- og faldrapporter

CS

(diskussion)

12. Planlægning af ERFAmøde

CS

(diskussion)

13. Stævnekoordinerende
møde, planlægning

KD

(diskussion)

14. Reglement

(diskussion)

KS

Stævnerapport kan evt.
fremsendes til den TD´er
der skal være official næste
gang. God ide!
Christian er ordstyrer.
Emner til diskussion: Ens linie
vedr tildeling af gule kort,
overdreven brug af pisk og
sporer. Rytteres opførsel i
sekretariat (gul kort og bøde,
eller rødt kort og
bortvisning).
Kerstin er ordstyrer.
Stævnekalender er næsten
på plads. Procedure og
evaluering fremafrettet
tages op på næste møde
Kun enkelte rettelser til
2017. KS sender til AS, der
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15. Hesteambulance
(diskussion)

MP

16. Trænere

MP

(orientering)
17. Ure og radioer, evt udlån

KS

(beslutning)

18. Militarydag 2017

CS

tilretter og sender til hele
udvalget for korrektion.
Procedure for fremadrettet
udlejning. Fælles dokument
ligges i DropBox
Vinterprojekt – uddannelser
er færdige inden jul (iflg.
Marlene og Karin)
Procedure for udlån skal
laves over vinteren. Karins
radioer og ure opbevares i
DRF over vinteren.
Udgår i 2017

(diskussion)
19. Eventuelt

Alle

(orientering, diskussion)
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