REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DH UNGDOM

Mødested: Mødet afholdes via Teams
Dato: 17. august 2020 kl. 16.00-18.00

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

Ordstyrer: Uwe Bredahl
Referent: Nanni Køhler

1. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
2. Nyt fra udvalgene
Administrationsudvalg
Undervisningsmateriale: Travskolerne skal kontaktes og vælge et forløb at teste af, alt efter vores
deres elever er pt.
Dette er 1. prioritet, Iben er tovholder på dette.
Målsætningen er at undervisningsmaterialet er klar til at blive implementeret alle steder i sæson
2021.
Sportsligt udvalg
Alternativer til travskolernes dag – et koncept hvor man kører på ”sammen – hver for sig”. Ens
propositioner på alle baner hvor man kører efter indløbstider på landsplan.
DH Ungdom vil lægge det op til klubberne/travskolerne om de ønsker at lave noget indbyrdes.
DH Ungdom arbejder i stedet for et stærkere koncept i 2021, når Covid-19 forhåbentlig har lagt sig
mere.
Travskolernes dag skal være punkt på de næste bestyrelsesmøder.
Galopudvalg
Galopkurser – er desværre aflyst på alle tre baner grundet for få tilmeldte.
Der vil blive arrangeret nye kurser i foråret 2021.

3. DM – DM for kuske
DM i Aalborg – med et forsamlingsforbud på 100 mennesker
Arrangementet bliver kun for DM deltagere og alle DM-løb afvikles søndag d. 27. september. Hver
deltager må medbringe en hjælper.
Claus laver en nyhed om ændringen på Danskhv.dk.
DM for Kuske i Aarhus
Arrangementet fastholdes til lørdag d. 10. oktober, det sociale aspekt med spisning afventer vi med
at melde ud om indtil vi kender anbefalingerne tættere på.
4. Antimobbekursus
Afvikles d. 24. oktober i Aarhus og 14. november i Charlottenlund. Sidste tilmelding er 1. oktober.
Det forventes at alle klubber stiller med et bestyrelsesmedlem og gerne en ung mellem 13-16 år der
skal fungere som ambassadører i deres respektive klubber.
5. Evt. samt dato for næste møde
Gå til pony
Der er tilmeldt 16 nye børn til de to nyoprettede hold i Aalborg og Odense, de starter op i løbet af
uge 34.
Næste møde er d. 28. september kl. 16-17 via teams.
Repræsentantskabsmøde er d.4. oktober. Infomail ang. mødet vil blive udsendt senest primo
september. (Nanni)

