Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. december kl. 9.30 – 11.30
Sted: Sletvej 2D, 8310 Tranbjerg
Deltagere: Uwe Bredahl – Henrik Brendholdt– Birgitte G. Johansen – Bente Østergaard
Afbud: Claus Juncker - Christina Olsson

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 9. november 2019
2.

Referatet er godkendt.

Nyt fra udvalgene:

Sportslig udvikling
-

Travskolernes dag, der er opbakning fra alle travskoler. Videre forløb?

-

Afholdes som udgangspunkt d. 6. september i Billund, dagen er kun for travskoleelever uden egen pony.
Birgitte og Nanni finder ud af om det er muligt, ellers flyttes det til anden bane.

Galopudvalg
-

Ponygalop 2020

-

Der er lavet udkast til folder, fundet datoer til licenskursus d. 16-17 maj 2020 på FV-JVB-Aalborg

-

Bente kontakter Sverige for brug af billeder og materiale derfra.

-

Folder skal være klar til 1. februar – Henrik er tovholder på dette.

-

Der evalueres på første kursus og besluttes herefter om vi laver et kursus i efteråret og hvorvidt det kan
lade sig gøre at lave kurser for urutinerede.

3. Godkendelse af sæsonplan 2020
-

Sæsonplan er foreløbig godkendt, der afholdes et tlf. møde med endelig godkendelse d. 8. januar kl. 9.
Der skal afklaring på Julefræs, Ligafinaler og Travskolernes dag.

4. Godkendelse af ponykalender 2020
-

Ponykalender er godkendt, der skal undersøges om svenske regler for bøjler i monte, denne regel
implementeres i ponykalenderen. Tovholder: Nanni

5. Godkendelse af køreplan til DM 2020, valg af værtsklub samt weekend for afholdelse.
-

DM fremadrettet: weekenden i uge 32

-

Aalborg er vært i 2020.

-

DH Ungdom og Aalborg laver et program for weekenden, der fremlægges til
generalforsamlingen. Tovholder: Bente og Nanni

6. Evaluering af løbsserier 2019 – Fast Rider Jr. – Ligaløb – DM for kuske
-

Ligaløb fyldte for meget i 2019, derfor vil der kun lægges en omgang samt en finale i 2020.

-

Fast Rider Jr. skal laves med pointsystem og der skal fjernes min. antal starter.

-

DM for kuske fortsætter i samme koncept.

7. Dommerkursus
-

Dommerkursus afventer DH strategi 2023

8. Workshops omkring mobning
-

Der afholdes 2 workshop der skal uddanne ”anti-mobbe-konsulent” og en ung rollemodel i den enkelte
klub.

-

Der afholdes 6 oplæg rundt om på banerne på ponydage.

-

Materiale er tilsendt til klubberne.

9. Evt.
-

Uwe har rapporteret om DHs ungdomsstrategi 2023, der er bevilliget 50.000kr til udvikling af en strategi,
samt forhåndsgodkendt 250.000kr til implementering.

-

Generalforsamling afholdes søndag d. 23. februar 2020 kl. 13.00. Nanni indkalder start januar.

-

Repræsentantskabsmøde afholdes søndag d. 23. februar kl. 10.00-12.00.

-

Nedlæggelse af DPVF, Nanni undersøger det.

