Distriktsrådsmøde i D14, onsdag d. 24. oktober 2018

Tilstede:
SAO, Nejst, HURK, Hjallerup, Hadsund, Klithuse, Skæve, Nørhalne, Langager, HHH, Ulsted, Frederikshavn,
Hjørring, Løgstør, Klithuse, Nejst, Astrup, Kongsdal, Uggerhalne, Skæve, Stald Torpegaard, Rævhalegaard,
Snorgaarden, Klarup
Fraværende (som var tilmeldt):
Lerbæk

Referat:
Velkomst og nyt fra formanden
- Dorte Nørskov er afskediget og dermed ikke udviklingskonsulent i området længere. Dette pga. ændringer
i organisationen.
- Der oprettes en kursusafdeling i DRF. Det er et område man gerne vil udvikle.
- Reglementsdag (ingen deltagelse fra distriktet) Meget var desværre bestemt på forhånd.
- Ingen stævnekoordinerende møde for B-stævner fremadrettet. Der ønskes i stedet via mail.
- Ny klubkonsulent på vej i D14 – Julie Buth.

Nyt fra kasseren
- Stort set alle klubber har betalt meldegelde
- Bente opfordrer til, at klubberne opdaterer mailadresser på GO

Nyt fra afd. sport:
Mesterskaber, evaluering (herunder mesterskaber 2019)
LØR (indv.) og USR (hold)
Mange ting var ikke gennemtænkt, og det gav uheldige episoder undervejs. Bl.a. manglede der dotering fra
klubber, fordi man ikke havde tænkt på det. Den største udfordring var dog, at skaffe hjælpere til
mesterskaberne. Der indstilles til, at det ikke er distriktet der afvikler mesterskaberne fremadrettet.

Forslag om at der afholdes møde, f.eks. åbent distriktsmedlemsmøde, hvor udelukkende mesterskaberne
drøftes. Hvordan kan vi undgå uheldige episoder fremover? Hvilke klasser skal mesterskabet afvikles i? Skal
det afvikles over flere dage (indv.)? Hvordan får man mesterskabet til at give overskud?
Det er besluttet, at der afholdes møde i januar hvor udelukkende afvikling af mesterskaber drøftes. Her kan
de klubber, som overvejer at være vært for mesterskabet, deltage.
Når stævneplan for B-stævner og opefter er på plads, sender distriktet besked til klubberne om at ansøge
stævner. Som udgangspunkt først C-stævner, hernæst D-stævner. I umiddelbar forlængelse heraf, afholdes
temadag hvor interesserede klubber kan drøfte mesterskaber.

Stævneansøgninger 2019:
(se ovenstående)

Afholdelse af møder fremover – hvor?:
Hvor er det nemmest for alle at mødes? Formanden foreslår SAO, som ligger centralt for de fleste klubber.
Dette er vedtaget.

Evt.
- Hjallerup afholder kursus i Equipe 25. november 2018. Det er et heldags kursus. Særlig oplagt for nye
klubrepræsentanter og stævneudvalg. Invitation ligger på Facebook. Pris 250 kr. pr. tilmeldt.
- Der udtrykkes ønske om, at der fremover er deadline for godkendelse af propositioner. Afd. Sport vil
godkende propositioner ad hoc, med respekt for stævnedato.
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