
Referat af Distriktsmøde d. 12. juni. 2012  
 

Tilstede:  BELS, FRKS, SAR. LSP, MLR, NFRK. 
Afbud: FUKR, SYK, RKL, NOR 
 

1. Janne Bæktoft. 
2. Pia Stiller. 
3. Ingen bemærkninger til referatet. 
4. Ny repræsentant til friluftsrådet da CC går af.  

Jørgen Coulthard fra Riderute Lolland-Falster kunne være en repræsentant. Merete Kepp spørger 
ham. 

5.  a. Orientering fra formandsmødet: 
Mere struktur på TD’ er ved at nedsætte et udvalg. 
DRF har oprettet en facebook side så de kan kommunikere mere direkte med klubberne. 
Ønske om 2 rep. fra alle distrikter skal være med i planlægningen af A- og B-stævner er 
efterkommet af DRF. Der skal vælges en fra øst og en fra vest. 
I skrivende stund er valgt: Mona Nørheden D14 og Henrik Jørgensen D1. 

b. Ny klub: Baunehøj Rideklub Næstved. 
c. Vi har ingen klubkonsulent. 
d. Spørgsmål fra Hannibal: Kunne D5 stille forslag til repræsentantskabsmødet om yderligere krav  
    til nye klubber. 
    Hannibal skriver et oplæg til Lisbet. 
e. Lisbet finder historik frem fra tidligere beslutninger. 
f. Dækner og plaketter er på plads til mesterskaberne. 
g. Hold H/P spring d. 16.-17. juni hos NOR: Mesterskaberne flyttes rundt så det passer bedst med så     
    mange deltagere som muligt. 
h. Hestepas problematikken diskuteredes endnu en gang. Om hvor og hvem der har ansvar for  
    hestepassene på opstaldingsstederne. 

6. Military pengene er modtaget. Der er stadig 2-3 klubber, der mangler at betale. Bliver offentliggjort 
på næste møde. 

7. Niels ikke til stede. 
8. Eva ikke til stede. Tina kunne dog oplyse at hold fra D5 deltager og der er mange hold i år. Flere 

oplysninger kan fås på hjemmesiden.  
9. Birthe ikke til stede. Punktet tages af fremover, der er ikke koordinering længere, da kurserne er 

lagt ud til klubberne. 
10. Stævneansøgningsskema klar på hjemmesiden. Sidste indberetningsdag 1. sept.  

Har klubben ikke betalt kontingent til D5 inden 1. sept. får den ingen stævner. 
Byd gerne ind på mesterskaber. 

11. Stævneregler skal samles under et på hjemmesiden, så det er nemt at slå op. 
Forslag fra Anne Sloth-Nielsen LSP omkring passive medlemmer. Se vedhæftede. 
Forslag til DRF. Gør dem evt. sponsorer. 
Formanden rationaliserer: Info til klubberne ses på hjemmesiden. Evt. et nyhedsbrev. 
Præsentation af Riderute Lolland-Falster ved Merete Kepp. Se også hjemmesiden  
www. riderutelolland-falster.dk 
 
 

             God sommer – vi ses til næste møde d. 19. sept. 2012  
 


