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Referat 18.08.2020 

Emne Aktivitet/Beslutning Ansvar Termin 
Godkendelse af 
dagsorden  

OK   

Generalforsamling 2021 Vi ønsker at fortsætte 
med kursus i forbindelse 
med GF. Forslag til 
trænere blev debatteret, 
vi har været heldige at 
Katie og Danny Spencer 
har sagt ja tak til at 
komme og træne vores 
medlemmer.  
Vi afsøger markedet for 
afviklingssteder.  
Vi satser på GF og 
kursus den 13. og 14. 
marts og 
landsholdsudtagelse 
den 20. og 21. marts.  

SS. LMJ.SHH.JH. 
 

Ultimo 
August 

Økonomisk gennemgang   Gennemgang af den 
nuværende situation, 
der er fornuftig set i lyset 
af Corona og 
manglende 
stævneindtægter.  

SS  

Efterårets stævner og 
stævneovervejelser 

I forhold til stævner rider 
man på samme bane 
hele tiden for at mindske 
kontakt med forskelligt 
udstyr. Hattebetræk og 
farvekoder skal passe 
sammen.  
I forhold til NTC arbejder 
vi stadig på afvikling, 
men vi er 
opmærksomme på både 
internationale og 
nationale restriktioner, 
og derfor kan stævnet 
blive ændret til et 
parstævne. DM Par 
2020 startgebyr bliver 

Bestyrelse og 
stævneudvalg 
SS 

 
 

1.okt.  
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sat ned efter 
medlemshenvendelse. 
Budgetter for 2021 vil 
tage udgangspunkt i det 
enkelte stævne i forhold 
til udgifter og indtægter. 
Stævneplan klar 1. okt. 
2020 

Landsholdsinvitation mm.  Vi vil meget gerne støtte 
op om alle 
aldersgrupper og vil 
særligt gerne i dialog 
med U18 rytterne for at 
kunne skabe hold til EM.  
Invitation udarbejdes og 
lægges ud senest 1. 
oktober 2020.  
Landsholdene skal ride 
NTC 2021 sammen.  

SS  

Oplæg vedr. 
linjedommere fra Brian 
Erlandsen – Signe  

Rigtig godt oplæg som 
lægges ud til 
medlemmerne.  

  

Status fra udvalg og int. 
Rep. 

JH går i dialog vedr. 
Budgetter og planer for 
2021 fra Breddeudvalg. 
SS går i dialog med 
stævneudvalget vedr. 
planer og budgetter for 
2021.  

JH SS  

 2. vejning af ryttere på 
grænsen 

Vi laver stikprøver og 
vejer alle om ved 
sæsonstart 2021. 
Udenlandske ryttere 
bliver informeret om 
vægttabellen, og der 
laves stikprøver på de 
udenlandske ryttere.  

  

Medlemshenvendelser: 
Line Jenvall: Hillerød 
Horseshow 

Vi er meget 
interesserede og 
ønsker, at det er de små 
ryttere der bliver vist 
frem.  

ss  

Eventuelt Intet    
Næste møde Den 26. august 2020 

Kun vedr. ansættelser 
SS  
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Der indkaldes i 
intervaller, så hver 
aldersgruppe drøftes 
enkeltvis og evt. inhabile 
parter ikke deltager i 
den pågældende 
aldersgruppe. 
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