
 Referat af Dist.rådsmøde d. 28. juni 2018 
 
Mødt: LSP, NSPR, LFHR, SAR, VOSK, BRN, NFRK, VASK,  
Afbud: SYK, STBR, BELS, KLIK,  
Ej mødt: FUKR, VIMR, NOR, NORD, MØN, FKR, SGR, FRKS, MLR,SØR, RKL, RØSK,  
 

1. Valg af dirigent. 
Claus Skov 

2. Valg af referent. 
Charlotte Hannibal 

3. Opråb af klubber. 
Se ovenfor. 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt uden anmærkninger. 

5. Orientering fra forretningsudvalget. 
Det har været et stille forår. 
Drøftet persondataforordningen og der er tilsyneladende meget godt styr på det ude i klubberne. 
Repræsentantskabsmødet d. 21-04-18 

Der var lidt brok i forhold til nye regler. 
Rideinstruktør godkendelse. 
Næsebåndsundersøgelsen afsluttes til nov. 2018 
Officials over 70 år godkendes igen. DRF nedsætter et udvalg, som skal vurdere om 
man er egnet. 
Formandsmødet er flyttet til august. 
D5 mangler stadig en klubkonsulent. Spørg ude i klubberne. 
E-stævner - hvordan er det gået 1. halvår ? 
VASK synes ikke det er godt, at man kun må invitere 2 klubber. 
LSP er ikke tilfreds med at der kun er sværhedsgrad 0. 

Bestyrelsen opfordre til at bombardere DRF med ønske om ændring 
6.         Orientering fra DRF. 
         B12 skulle rettes så Equipe kunne håndtere metoden. 
7.          Orientering fra kassereren. 
         Kontingentsopkrævningerne er sendt ud. Der sendes rykkere til dem, der stadig ikke har betalt. 

Beholdning 95.003 kr Military 35.513 kr. 
8.          Orientering fra hjemmesiden. 
         Ranglistesystemet er opgraderet. Se beskrivelsen på hjemmesiden. 
9.          Orientering fra breddeudvalget. 

Ingen fra breddeudvalget var til stede. VASK kunne dog oplyse at de holder TREC i august. 
10.        Orientering fra stævnekoordinatoren. 
         Kvartal 4 og 1 er lagt på hjemmesiden. 

Det har været OK med antallet af ansøgninger og propositionerne har stort set været i orden. 
Men tjek lige en ekstra gang omkring dressur sværhedsgraderne.  



 
 
11.        Mesterskaberne 2019. 

Hvis der ikke søges om mesterskaber af klubbernes egen interesse. Gør FU ikke mere ud at få 
klubberne til at byde ind. Det har ikke været så lige til her i 2018 at få klubberne til at byde ind. 

12.        Evt. 
         LFHR oplyste, at de ikke afholder LF Hestedag i år. 
 
 

Vi ses til mødet d. 14. nov.2018 
 

 
Referent Hannibal/Lisbet 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


