Dist.bestyrelsesmøde i SAO, tirsdag d. 19. marts 2019
Tilstede:
Brovst, Skæve, Danish Derby, HHH, Fristrup, Langager, Nørhalne, Klithuse, Stald Torpegaard, SAO, Løgstør,
Astrup, Nejst, Ulsted, Hornum-Ulstrup, Frederikshavn, Hjørring, Tyrsig.

Formandens beretning:
Der har været en del sygdomstilfælde i løbet af året (bl.a. herpes virus)
Dist.mesterskaberne er afholdt, men man vil overveje hvordan mesterskaberne skal afvikles fremover, og
hvem der skal stå for dem. Det er et stort arbejde at afvikle et mesterskab, og det kræver så mange
hjælpere som muligt.
Stald Rønbjerg og Vestermølle Rideklub er udmeldt af DRF. Klubberne bedes være OBS på, om der tilmeldes
ryttere til stævner, som repræsenterer de to klubber.
Ny generalsekretær i DRF. Der er rep.møde 6. april, hvor der vil ske nærmere præsentation.
Stald Tyrsig skal optages i DRF i forbindelse med kommende rep.møde.

Tidtagningsanlæg v/Bjarne Mørup
Nuværende anlæg er opdateret og fungerer nu optimalt. Bør dog fortsat udskiftes, da det
vedligeholdelsesmæssigt er en stor og dyr post.
Der er nyt anlæg på vej, svarende til det vi har i distriktet i dag. Prisoverslag kr. 50.000.

Regnskab v/kasseren
Resultatopgørelse er udleveret på mødet.
Formanden svarer på spørgsmål til omkostninger og kørselsgodtgørelse FU + udvalg. Posten kan forklares
med den lange tur til hhv. Fyn og Sjælland, når der afvikles f.eks. formands- og rep.møder.
Til spørgsmål om distriktets fortjeneste på mesterskaber er svaret, at der ikke er fortjeneste ved distriktets
egen afholdelse af mesterskaberne.
Der bliver spurgt til liste over antal klubber og medlemmer i DRF. Den findes ikke pt., men F.U vil
undersøge, om det kan lade sig gøre at skaffe en.
Der berettes om faldende antal medlemmer i DRF. På landsplan har der i 2018 været en nedgang i antal
medlemmer i DRF på ca. 14.000, og medlemsantallet er fortsat faldende.

Regnskabet er efterfølgende godkendt af dist.bestyrelsen.

Sportsudvalget v/Lone Nørager
Sygdomstilfælde er håndteret på en god måde af langt de fleste klubber. Der er dog en enkelt klub (ANE) og
formentlig også naboklubben Aalestrup, som har sat sig selv i karantæne uden, at der har været tale om
sygdomstilfælde. Det er dog ikke noget som distriktet og DRF er enige i og vil bakke op om. Ingen af de to
klubber, har forinden mødet meldt noget officielt ud om karantænen.
USR har fået tildelt ¨Dressurvennernes Cup¨ til et B-stævne, som ikke er godkendt af distriktet. En cup som
Hjørring normalt har fået tildelt.
På stævneplanlægningsmødet i januar, præsenterede Tommy Hansen et forslag om velgørenhedsklasser,
mhp. indsamling til Julemærkehjemmet. I korte træk, så skal klassen afvikles til C-stævne i metode B0. Der
nedsættes nu et udvalg bestående af Maria Kjeldgaard (F.U.), Inge Sørensen (TD), Tina (LØR) + Tommy.

Valg
Der er afviklet valg til formandspost og Sportsudvalg.
Lone Nørager præsenterer kort nuværende sportsudvalg, som er Inge Sørensen, Lene Nielsen, Trine
Henriksen, Lone Bang og Lone Nørager)
Udvalget er nedsat af distriktet. Der afholdes 3-4 møder årligt, hvor gode forslag til at fremme sporten
drøftes. Endvidere er udvalgets opgave at godkender terminer. Der er valg til Sportsudvalget én gang årligt.
Det er foreslået at der udarbejdes en forretningsorden for Sportsudvalget.
Mette Winther og Christina (?) er valgt til Sportsudvalget. Inge Sørensen, Lene Nielsen, Trine Henriksen,
Lone Bang og Lone Nørager modtog alle genvalg og er genvalgt.
Mona Nørheden er genvalgt til formandsposten.

På mødet hyldede vi NOL, som igennem mange år har ydet en kæmpe indsats som official i distriktet, og
ligeledes som medlem af F.U. Stor tak til ham. Han fik pæne ord med på vejen af formand Mona Nørager,
samt Lone Nørager fra Sportsudvalget.
NOL stopper som TDer, idet han er fyldt 70 år. Han fortsætter dog gerne som afløser.

Stævneaftale v/Sportsudvalget

Forslag til ændring af aftalen, er drøftet og vedtaget på stævneplanlægningsmøde i januar. Aftalen er sendt
pr. mail til klubberne forinden mødet. Rettelser er markeret med rødt.
Stævneaftale tilrettet med de nye bestemmelser, som er vedtaget på nærværende dist.bestyrelsesmøde,
opdateres på Facebook og hjemmeside, og sendes ud til klubberne pr. mail.

Evt.
Ingen punkter under evt.

Dato for næste møde er endnu ikke fastsat, men meldes ud til klubberne hurtigst muligt.

For referat
/Karen Valsted, F.U.

