Referat
Voltigeringsudvalgsmøde
06.05.2015
Deltagere: Mette Nielsen, Maja Mikkelsen, Nina Lambertus, Thomas Lindqvist, Nina Bjerre Toft
Afbud:
Dagsorden:
1. Valg af referent – Nina BT.
2. Nyt fra formanden
a. Udvalgets fremtid
b. Udvalgets opgaver indtil sommer 2015
c. Udvalgets opgaver generelt

3. Budget 2015 v. Mette – DETTE PUNKT GENNEMGÅS KUN HVIS SPØRGSMÅL.

4. Generelt:
a. CVI tilmelding – Opdatering.
b. Henvendelse fra klubber
c. Henvendelser (Generelt & Reglement)

5. Indhold i næste Infomail:

6. Næste møde
a. Dato
b. Møde form
7. Evt.

Emne/Punkt
Nyt fra formanden
a. Udvalgets fremtid –
Udvalgsmedlemmer
& overlevering.
b. Udvalgets opgaver
indtil sommer 2015 –
Ny arbejdsdag og
deadlines for andre
opgaver.
c. Udvalgets opgaver
generelt - Årshjul til

Tekst
A. Der er ansøgere til de ledige poster, som
skal til samtale i maj. Derefter forhåbentligt
fælles møde med gamle medlemmer af
udvalget
B. Ny arbejdsdag:
24. maj kl. 13.30: Maja og Mette
Fredag d. 12. juni Maja og Thomas
Evt. 21. juni: Maja, Thomas og Mette (evt.
Nina) kl. 11.00
Møde for alle (også nye medlemmer): 22.
eller 24. juni eftermiddag i Brøndby
C. Årshjul: Gennemgang. Mette laver rettelser
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og sender ud.

fremtidig brug.

Budget 2015
CVI tilmelding

Henvendelser fra klubber

Næste infomail

Evt.

Arbejdsdag

Ingen kommentarer fra udvalget
-

Int. Tilmeldingerne overgår fra Mette til Nina BT. Udøverne skal
være lidt bedre til at sende til deadline, men ellers går det godt.
Mette sender liste over hvilke udøvere der har ansøgte hvilke
stævner til Nina BT.
a. Ansøgning om tilskud til sommerlejr fra VKT. Behandlet på
lukket møde.
b. Der er efterspørgsel efter låneudstyret. Nina BT sørger for
at få det hjem, fra dem som har det nu.
- Kvalifikationskrav til NM
- Konkurrenceregistrering af heste til stævner
- Prop. Til VKT
- Resultater fra Moorsele
- Husk reglementsrettelser ønsker til voltigerings mail 1.
august
- Voltigeringslicens. Behandlet på lukket møde.
- Der mangler internationale resultater på GO fra 2014. Mette
sender liste med hvilke deltagere til hvilke stævner til Nina
BT.
- Stævnejury skal nedsættes til stævner som en del af
propositioner §80.3 i reglementets fællesbestemmelser.
Dette gøres til en del af prop til 2016 – Thomas retter
skabelon. Der informeres ved Stormødet 2015.
- Nina BT skal bruge estimat på, hvor mange der skal afsted
til NM og EM, så der kan beregnes landsholdstøj. Mette
sender liste.
- Registrering af resultater for grupper på GO? Kan dette
blive en mulighed i fremtiden? (Ikke afklaret)
Se ovenfor

Referent: Nina Bjerre Toft
Næste møde:
Foreløbig dagsorden:
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