Referat
Voltigeringsudvalgsmøde
03.03.2015
Deltagere: Mette Nielsen, Maja Mikkelsen, Nina Lambertus, Thomas Lindqvist, Nina Bjerre Toft
Afbud:
Dagsorden:
• Nyt fra formanden
1. Udvalgets fremtid – udvalgsmedlemmer
2. Udvalgets opgaver indtil sommer 2015 – fremtidssikre
3. Udvalgets opgaver generelt – årshjul
4. Budget 2015
• Rep. Møde
• Henvendelser fra klubber
a. Afholdelse af FEI seminar i 2016
b. Stævnetilskud 2015
• Voltigeringslicens
• Dispensationer
• CVI tilmeldings procedure 2015
• Fremtidig kommunikation i udvalget
• Halvvejsmøde
• Næste infomail
• Reglementsrettelser
• Næste møde / Arbejdsdag
Emne/Punkt
Nyt fra formanden
a. Udvalgets fremtid
–
udvalgsmedlemm
er
b. Udvalgets
opgaver indtil
sommer 2015 –
fremtidssikre
c. Udvalgets
opgaver generelt
- årshjul
Budget 2015
Rep. møde
Henvendelser fra klubber
a. Afholdelse af FEI
seminar i 2016
b. Stævnetilskud
2015
Voltigeringslicens

Tekst

a. Tre af udvalgets medlemmer påtænker at stoppe i udvalget i 2015, der skal
laves fremadrettet plan, for at få nye medlemmer ind.
b. Arbejdsopgaverne i udvalget skal afklares, så det er let for nye medlemmer
at gå til. MVN fremlagde plan for arbejdsopgaver med deadlines for
arbejdsplaner.
c. Der arbejdes videre på årshjul

MVN fremlagde budget for 2015. Ingen kommentarer fra udvalget.
NBT fremlagde planen. Voltigeringsudvalget deltager ikke.
a. Lise Berg spørger om udvalget ønsker at afholde FEI dommerseminar
2016. Umiddelbar enighed om, at det er for ressourcekrævende for udvalget
i øjeblikket. MVN orienterer Lise Berg.
b. MVN har lavet plan for tilskud: CVI EOR: 5000 kr., DM/LM: 13.000 kr.,
weekendstævne (5 stk.): 2500 kr./stk. Godkendt af udvalget.
MM har uddannet Rikke Heegaard og Charlotte Præstgaard til voltigeringslicens
dommere, og de skal afholde kursus selv snart.
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Der skal tjekkes licenser før stævnestart. MVN sender tilmeldingslister til første
stævne til NBT. MM har lavet information til hjemmeside. NBT laver kampagne
på hjemmeside, facebook, infomail.
Dispensationer
CVI tilmeldings procedure
2015
Fremtidig kommunikation i
udvalget
Halvvejsmøde
Næste infomail

Reglementsrettelser
Arbejdsdag

Behandlet på lukket møde.
MVN har lavet guide, som er lagt på hjemmesiden
Al ekstern kommunikation skal så vidt muligt gå gennem voltigering@rideforbund.dk.
NBT svarer på det hun kan, og sender ellers ud til relevant udvalgsmedlem
Grundet udvalgets situation med stor udskiftning er der enighed om, at
halvvejsmødet aflyses. Det skal meldes ud i en infomail.
- Propositioner
- Invitation til longeførerkursus i Sverige
- Licens kampagne
- Fremtid i udvalget
- Næste møde i udvalget
- Aflysning af halvvejsmøde
- Jobopslag (formand, bredde, reglement og official, holdkaptajn, udvikling)
- Velkommen til Thomas
- Reglementets rettelser
Behandlet på lukket møde.
Lørdag d. 11. april kl 10.30

Referent: Nina Bjerre Toft
Næste møde: Onsdag d. 6. maj kl. 17.00 i Brøndby
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