Referat fra FU møde i Dansk Køreforbund
d. 23. august 2022 kl. 19:00
Dato:
Deltagere:

23. august 2022 kl. 19.00 på Teams
Nan, Elin, Mathias, Henning, Niels Aage,
Anne Grethe, Erling, Jette og Birthe.
Mette (Webmaster) ikke tilstede.

Pkt. 1
Pkt. 2

Godkendelse af ref. Fra sidste møde
Jeg er ikke ekspert i elitetræning så jeg
har brug for noget hjælp til det her,
men jeg skriver til Birgitte at vi tager det
med på FU. Mødet.

Tages op på næste møde.

Pkt. 3

Transporttilskud til kuske der kører EM.
VM.
Eller Nordisk mesterskaber:
Det er fordi at jeg er blevet spurt til om
vi vil give ekstra til skud til en junior
kusk der skal til udlandet.

Der er ydet et grundtilskud på Kr. 2000,Vedtaget, at denne gang ydes der til startgebyret,
dog max. Kr. 3000,-

Pkt. 4-8

Hvor mange drejer det sig om?
Hvor tit kan man søge?
Hvor mange kan søge til det samme
stævne?
Hvilke beløb kan og vil vi give
fremover?
Hvor mange giver vi tilskud til ud over
kuskene?

Pkt. 4 til 8 sendes til Køreudvalget

Pkt. 9

Har Kasseren mulighed for at se på hvor
meget vi har betalt i de sidste år?
Jeg ved godt at der har været Corona,
så 2020-2021 ligner nok ikke de
foregående år.

Ca. 17.000, Concordia fonden yder ikke til alle, kun kuske over
25 år, sidst blev der ydet Kr. 21.000, -.
Vil DKF dække startgebyret fremover for Juniorer
(u/25år)?
Hvem bestemmer antal udtagne til stævner i
udlandet? – Have en dialog med Arnild, Kurt og
Høper.
Yderligere deltager, udover udtagne, som ønsker at
deltage, betaler selv.

Pkt. 10

Gennemgang af DM.
På Holtegård hermed også regnskab for
stævne

Dyrlæger er en stor post – er det nødvendigt med
heldags? – Kun stævner under FEI regler.
Spørge Køreudvalg om fortolkning af FEI.
Andre stævnearrangører har helt fjernet denne

post, kan den udføres af en Stewart?
Det aftales, at DKF refunderer stævnearrangørs
udgifter, der lægger udover afholdelse af et
udvidet landsstævne.
Erling deltager sammen med Anne Grethe i
webmøde i gennemgang af DM,
d. 24. august 2022 kl. 19.30
Til DM er der mange unge kuske.
Til DM blev observeret at enkelte unge kuske
bruger ofte pisk – Køreudvalget kontaktes for at
stramme op på dette.
Bliver de presset for meget, så de senere falder
fra?
Concordia fonden yder ikke til alle, kun kuske over
25 år, sidst blev der ydet Kr. 21.000, -.
Vil DKF dække startgebyret fremover for Juniorer
(u/25år)?
Hvem bestemmer antal udtagne til stævner i
udlandet? – Have en dialog med Arnild, Kurt og
Høper.
Yderligere deltager, udover udtagne, som ønsker at
deltage, betaler selv.
Pkt. 11

Fastlæggelse af dato for formandsmøde

Pkt. 12

Køresporten – hvem, hvad, hvor???
Nan og Mette:

Brenderup Forsamlingshus d. 6. november 2022,
kl. 12.30.
Før mødet vil der være mad fra kl. 12.00 til 12.30.
FU – møder dog ind kl. 10.00, før møde vil der
være kaffe/ostemad.
Sender til Novograf – pakker fra hver forening
Det skal præciseres til foreningerne at fotografens
navn skal følge billedet, ikke bare have et nr. og
der skal også stå hvem /hvad der er på billedet.
Der skal laves et trin for trin vejledning til de 11
foreninger som skal gives til den person som
varetager formidlingen til Nan, for at undgå
misforståelser.
August er i gang
Hvem betaler Novograf? – Novograf sender
regning til Kasseren som varetager udgifter og
indtægter.
Honorar til Nan – nej, spørgsmål om honorar til
redaktør og sekretær blev afvist på sidste HB.
Opgradering til program til bladet – ikke denne
gang.
DKF-tøj – Der er ikke noget LINK.
Køresporten som download?
Nan, Anne Grethe og Mette laver et oplæg og

fremlægger til HB.
ONLINE BLAD fra 2023? – Høre Novograf om deres
erfaring på fysisk blad kontra online.
Redaktøren snakker med Kasseren ang. Økonomi.
Pkt. 13

Pkt. 14

Pkt. 15
Pkt. 16
Pkt. 17

Pkt. 18

Pkt. 19

B - Medlemskaber

Da det hovedsagelig er i Øst disse medlemmer er,
vil Kasper høre dem ad hvilket forslag de selv
kunne komme op med ang. Medlemskab som
resten af Danmark.
Forskellen er pt. Kr. 40,Dette skal ske inden næste HB d. 20. november
2022.
Kuskelicenser: Administration og evt. Ingen forhøjelse af Licensen.
forhøjelser af licensen
Nye kuske aner intet om kuskelicens, kunne der
laves en flyer med oplysninger som gives nye
medlemmer evt. lægge et standardskema til
udfyldning ind på hjemmesiden, det vil også gøre
det nemmere for kasseren.
Elitetræning og tilskud til anden
Næste møde
træning.
Tilskud til køre når de deltager i
Næste møde
udlandet.
Evt.
Er der på Sjælland behov for en afklaring omkring
tilhørsforhold til selskaber, som den enkelte kusk
starter for?
Næste møde
Brenderup Forsamlingshus d. 6. november 2022,
kl. 10.00 – Reserveret d. 24.08.2022
Hovedbestyrelsesmøde

D. 20. november 2022 kl. 10.00
Vi beholder datoen, men flytter lokation til:
INDSLEV TÅRUP FORSAMLINGSHUS
ÆBLEGYDEN 19
5592 EJBY
Reserveret d. 24. 08.2022
Birthe – HUSK projektor og lærred.

