Springudvalgsmøde
7. september 2015
17:30 -23:00
Dalum Landbrugsskole, Fyn
Til stede:
Bent Schultz
Nina Kaae
Birgitte Tribler
Kenneth Ernst
Per Nielsen
Jakob Leth
Lars Nørregaard Pedersen

Fra administrationen:
Maja Mikkelsen (referent)

Ikke til stede:
Han Ley
Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Dansk Ride Forbund – Springudvalgsmøde den 18. april 2015
Ansvarlig for
Videre forløb

1 Godkendelse af sidste referat (den 9. juni 2015)
Godkendt

2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3 Siden sidst
Bordet rundt
Stævneplanlægning: Bestyrelsen har besluttet at antallet af stævner skal sættes ned. Vi har sammen med
dressurudvalgte bedt om uddybning af beslutningen, som falder uheldigt i forhold til at der netop er udsendt
spørgeskema til alle klubber omkring Stævnestruktur.

4 Budget 2016
Der er søgt budget for 2016 og afventer godkendelse fra bestyrelsen. Niveauet er på samme niveau som i 2015.

5 Hestevelfærd
Der er afholdt møde i arbejdsgruppen, som en fortsættelse på arbejdet fra repræsentantskabsmødet.
Projekt er stadig i gang.
Der har været møde i styregruppen hvor forslag fra rep. Mødet blev diskuteret. Der arbejdes på, at der laves et
hestevelfærdskursus, som officials og andre centrale personer skal på. Der arbejdes videre med projektet.

6 Reglement
En del forskellige forsalg blev diskuteret. Både forslag fra udvalg, officials og klubber. Der arbejdes løbende videre
med reglementsændringer, inden reglementet sendes ud til distrikterne.

7 Stævneform
Det blev diskuteret hvordan udvalget på en bedre måde kan formidle til distrikterne om hensigten med f.eks.
stilspringning. Da der pt. Er en arbejdsgruppe der kigger på stævnestrukturen generelt, går udvalget i denne
omgang ikke videre med dette.

8 Procedure ved klagesager
Lukket punkt

9 EVT
Næste springudvalgsmøde: vi laver en Doodle
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