Dist.bestyrelsesmøde i SAO, tirsdag d. 17. september 2019
Tilstede:
Danish Derby, HHH, Langager, Stald Torpegaard, SAO, Løgstør, Astrup, Ulsted, Hornum-Ulstrup, Hjørring,
Tyrsig. Uggerhalne, Hjallerup, Lerbæk, Aalestrup, Klarup, Brønderslev, Hadsund

Nyt fra formanden:
- DRF Fælles bestemmelser overordnet skal gennemgås. Der skal sidde en rep. fra formandsgruppen, Lone
Nørager har meldt sig og Mona har bragt det videre til DRF.
- 27/11-19 kl. 18.30 vil den nye generalsekretær fra DRF komme til distriktet og berette om strategi mv.
Han ønsker inputs fra klubberne, så alt ris og ros er velkommen. Mødet afholdes i Uggerhalne. I vil modtage
indkaldelse pr. mail inden længe.
- Bredde: Mona er kontaktet af DRF vedr. kontaktoplysninger på GO, som ikke kan benyttes/ikke svarer. Der
er ingen relation mellem breddekonsulenterne og distriktet – de er uvildige. Mona opfordrer til, at
spørgsmål af bredderelateret karakter, rettes til Sportsudvalget. Mona vil forsøge at kontakte de personer,
som står oplyst som konsulenterne på GO.
- Det er vigtigt at ALLE klubber sørger for korrekt angivelse af oplysninger på distriktsrepræsentant.
Oplysninger sendes til Karen Valsted pr. mail valsted@hotmail.com

Nyt fra kasserer:
- Betalingsoplysninger/betalingsadresse på GO SKAL være korrekte, så klubberne skal vær opmærksom på
dette.

Input fra dressurdommer v/Overdommer Jesper Holst Hansen:
- Powerpoint fra præsentation er vedhæftet referatet.
- Der er/bliver mangel på dressusdommere i distriktet, så Jesper opfordrer klubberne til, at finde emner til
dressurdommeruddannelsen. Der er introkursus i januar 2020, hold øje med DRF.
- Jesper beder samtidig klubberne om, at være opmærksomme på inaktive dommere, som fremgår af listen
men ikke er på kursus og ude at dømme.
- Der opfordres til, at bruge dommere fra andre distrikter – særligt til mesterskaberne.
- Spørgsmål i øvrigt må rettes til Jesper. Kontaktoplysninger findes på GO.

Nyt fra Sportsudvalget v/Lone Nørager:
- Tommy Cup alias ”Nordjylland rider for en god sag” er nu en realitet. Udvalget/arbejdsgruppen har haft
møde. Det har været nemt at finde sponsorer, men man arbejder på at finde større sponsorer. Første
stævne afholdes i HHH, efterfølgende Brønderslev og herefter finale i SAO. Min. 40 kr. af startgebyr skal gå
ubeskåret til formålet.
Der er oprettet en gruppe på Facebook ”Nordjylland rider for en god sag”. Gå ind og like og spred det gode
budskab.

- Mesterskaberne er næsten alle afholdt. Der kan dog stadig tilmeldes hold til det kommende
holdmesterskab.
- 29/9- 19 er der møde i DRF om reglementsrettelser. Inputs fra klubberne kan sendes til Lone, så vil hun
tage dem med.
- Der afholdes stævnekoordinerende møde i januar/februar, hvor stævneplanen udarbejdes.
- Banetræning skal søges på GO ligesom stævner, og godkendes af Lone Nørager (spring) og Lone Bang
(dressur).
Reglerne er at:
- der ikke må være klubber i distriktet, som afvikler springstævne i den weekend, hvor banetræningen
ønskes gennemført
- der ikke udleveres rosetter
- der ikke skal opdateres på live
- der er ingen krav til banebygger
- Der arbejdes på et skema til ansøgning af stævner, hvor alle D-, C- og B-stævner fremgår, hvilket vil
overskueliggøre kalenderen.
- Opfordring fra sportsudvalget til klubberne om, at få ansøgt om stævner frem til 31/3-2020

Evaluering af stævner til d.d.
- Der arbejdes på et skema til ansøgning af stævner, hvor alle D-, C- og B-stævner fremgår, hvilket vil
overskueliggøre kalenderen.
- Opfordring fra sportsudvalget til klubberne om, at få ansøgt om stævner frem til 31/3-2020
- I forbindelse med udarbejdelse af stævneaftalen, vil erfaring med antal starter til stævner i distriktet blive
drøftet.

Evt.
Ingen punkter under evt.
Dato for næste distriktsbestyrelsesmøde: Ikke aftalt. Dato offentliggøres på et senere tidspunkt.

For referat
/Karen Valsted, F.U.

