Referat udvalgsmøde 11. oktober 2017
kl. 17 i Idrættens Hus/Mødelokale Morten Olsen

Fremmødte: Jan Stampe, Lise Berg, Anna Sundby, Thomas Lindqvist og Charlotte Præstgaard
Referent: CP

Pkt. 1: Velkommen
Lise bød velkommen
Pkt. 2: Meddelelser og indkomne forespørgsler/ansøgninger
Pt ingen indkomne forespørgsler/ansøgninger
Pkt. 3: Status på aktuelle opgaver – ALLE
Hurtig gennemgang, status og uddelegering.
Pkt. 4: Voltigeringsudvalgets arbejde i den nye DRF struktur
Jan Stampe fortæller om den nye struktur og organisationsopbygning af DRF pr 1. oktober – og hvad
betyder det for helheden og voltigering.
Generel forventningsafstemning i fht forbund og udvalgsarbejde og den fremtidige fremgangsmåde:
Budget, økonomi, samarbejde, kommunikation, bevilling, service, ressourcer, synliggørelse, reglement og
administrationen.
Pga. besparelser er sekretariatet reduceret med 3 medarbejdere, der i blandt voltigeringens
sportskoordinator. Der er oprettet en servicegruppe, hvor Anne Silfwander er servicechef.
Pkt. 5: Træheste CUP – Thomas

•
•
•

Reglementet er færdigt – og sendes ud med infomail
Foreløbig dato for TIVOLI – finale 15. april 2017 (OBS ej fastlagt)
Navnet er Træheste konkurrence – og ikke stævne 😉

Pkt. 6: Stormøde
Søndag 12. november 2017 kl 10.00 med rundstykker 9.30.
Tre personer pr klub – 50 kr pr næse/ekstra
Invitation/Program og dagsorden udsendes – tilmelding 28/10
Eftermøde for Bruttotruppen og interesserede umiddelbart efter stormødet.
Oplæg/præsentation vedr: skadesregister, sportsplan, sponsor oplæg, året der gik
Pkt. 7: FEI dommerseminar
Forventet afvikling 9-11 februar 2018 i Danmark. Mere info senere.

Pkt. 8: Budgetstatus 2017
Deltagelse ved NM gives tilskud. Lise udregner en fordelingsnøgler.
Der udarbejdes et budget med fokuspunkter og udspecifering af poster
Pkt. 9: Budget 2018
Gennemgang af punkter og mulig tildeling.
Pkt. 10: Stævne-/aktivitetsplan – Thomas
Gennemgang af ansøgninger. Ideer til mulige aktiviteter.
Pkt. 11: Nyt fra FEI – Lise
Lise er opgraderet til *3 FEI dommer.
Pkt. 12: Nyt fra DRF
Intet nyt – men se pkt 4
Pkt. 13: Punkter til nyhedsmail
•
•
•
•
•
•

Invitation til stormødet 12/11 udsendes.
Træheste reglementet (det nye)
Deadlines til stævne ansøgningen – både alm 28/10 og træhest 16/10
Lise Berg er opgraderet til *3 FEI dommer.
Prop til træhest 18/11 I TØRK
Aspiranter opgraderet

Pkt. 14: Næste mødedato
Lørdag 11/11
Pkt. 15: Evt.
•

NM er i Sverige i 2018 og NM er i Danmark i 2019

