Referat

TREC udvalgsmøde
Dato 19-11-2015
Kl 18.00 Musholm Konference Center Korsør

Deltagere: Tina Foldager(TF), Birgitte Kronborg(BK), Finn Märcher (FM), Lisa Kjer Andersen (LA), Anne
Silfwander(AS) og Dorte Nørskov (DN)
Afbud:
Dagsorden:














Godkendelse af referat fra sidste møde
Regnskab for TREC-udvalget
Budget 2016
Evaluering af FITE dommerkursus
Oplæg til plan for TREC dommer uddannelse
Koordinering af stævneterminer
POR kurser og kortmateriale
PR og marketing for TREC
Reglement
Gennemgang af oplæg til beskrivelser for PTV- forhindringer
Stævneprogram og regnearksløsning
Næste mødedato
Evt.

Emne/Punkt
Godkendelse af referat fra
sidste møde
Regnskab for TRECudvalget

Budget 2016
Evaluering af FITE
dommerkursus
Oplæg til plan for TREC
dommer uddannelse

Tekst
Referat godkendt

ansvarlig
DN

Ca. kr. 11.000 tilbage på budgettet.
Tina har købt PC til kr. 4000 til brug for TREC
stævnesystem/udregningsprogram – skal udvalget betale denne?
DN
Ikke PC stillet til rådighed af DRF, valgt gratis program og derfor købt
PC. Udvalg godkender
Estimeret 2016 budget lavet - TF laver udkast til budgetpunkter og
alle
sender til Sportschef Jan Stampe
Der blev givet en masse svar på de uafklarede spørgsmål. Lokalet
var ikke optimalt. Ønske til fremtidigt kursus: Lidt mere aktivt
alle
program. Skal der en anden gang være afsluttende prøve? Nyt
kursus i 2016
Godkendt og klar
BK

Herunder officialskursus for
dommere
Koordinering af
Distriktsrådsmøde næste uge. Stævner koordineres centralt af BK.
stævneterminer
Deadline er 31.01.2016 – skal mailes til trec@rideforbund.dk

BK

Kalender over alle TREC stævner laves og lægges på hjemmeside
POR kurser og kortmateriale LA lavet regneark t.o.m. sværhedsgrad T2. Mangler fortsat lidt
formler og låsninger af celler. Excel-haj efterlyses 
DN holder møde med DOF (Gert Nielsen) vedr. kursus i kortlæsning
d. 10.december, evt. med LA og AS
Reglement
Gennemgang, diskussion og rettelser
Er det ok at lave stævne over to dage uden rytterlicens og
konkurrencehest registrering / TF taler med JAS
AS sætter Reglement ind i skabelon m. logo osv.
Gennemgang af oplæg til
Udsættes til næste møde
beskrivelser for PTVforhindringer
Stævneprogram og
regnearksløsning
Næste mødedato

Udsættes til næste møde

Evt.

Niveaudeling i lavt hængende grene?

Torsdag d. 3. december 2015

Referent: AS
Næste møde: Torsdag d. 3. december 2016 i DRF
Foreløbig dagsorden:

LK
DN

alle

alle

LK
alle
Alle

