
   
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2020 kl. 17.00 

 

Sted:  Afvikles som tlf. møde grundet Covid-19 

Deltagere: Uwe Bredahl – Henrik Brendholdt – Birgitte G. Johansen – Bente Østergaard - Claus Juncker - Christina 

Olsson – Linda Petersen 

Ordstyre: Uwe Bredahl 

Referent: Nanni Køhler 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 23. december 2019 

Referat er godkendt uden anmærkninger 

 

2. Nyt fra udvalgene: 

Galopudvalg 

Der er lavet folder omkring licenskurser i ponygalop på provinsbanerne. De er delt ud på Hest & 

ryttermessen i Herning.  

Der afholdes brainstorm med underviserne i løbet af 14 dage.  

Bente og Nanni holder møde omkring reglement for de store og om der skal henvises det nogle steder i 

ponygalopreglementet. 

Nanni lægger PDF-fil op med folderen på DH Ungdoms hjemmeside samt facebookside, så klubberne kan 

dele på deres facebooksider. 

Der har været kontakt til Sverige ang. licensmateriale til ponygalop, der afventes svar. 

Sportsligt udvalg 

Klubberne fortsætter deres undervisning og licensprøver som hidtil, indtil strategiplanen er godkendt og 

bliver implementeret. 

Nanni udsender mail til repræsentanterne omkring interesse i et propositionskursus. 

Administrativt udvalg 

Birgitte og Nanni får i samarbejde med Bjørn tilrettet ponysystemet efter den nye ponykalender. 

Der arbejdes på videoklip til undervisningsbrug, Christina er tovholder. 

 

3. Godkendelse af strategiplan 2023 

Strategiplan enstemmigt godkendt. 

 



   
 

 

 

4. Godkendelse af oplæg til DM i Aalborg 2020 

Bestemmelserne er blevet arbejdet igennem og enstemmigt godkendt. 

 

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

Køreplan er godkendt som en skabelon og et arbejdsredskab.  

Arrangementet afvikles i Aalborg d. 7-9 august 2020. 

Fredag afvikles DM i monté samt ungdoms DM i sulky med start af løb ca. kl. 15.00. Søndag afvikles DM i 

sulky, sluttidspunkt ca. kl.15.00. Der er rammeløb både fredag og søndag. Lørdag er social dag, med fælles 

aktiviteter, spisning og fest. 

 

6. Punkter fra repræsentanterne: 

 

Lunden ønsker der kigges på formulering af ”18 års reglen”, der ønskes at den ændres til en kusk kan køre til 

datoen denne fylder 19 år. 

Forslaget er nedstemt af en enig bestyrelse. 

 

7. Evt. og næste møde 

Næste møde afvikles d. 8. juni kl. 17.00. 

 

 

 

 

 


