DI`s klubmøde 2013 på Næsbylund Kro, den 2. November 2013
Deltagende klubber: Dagfari , Dreki, Dyrdelmyri, Eldur, Fakur, Faxi, Fengur, Forsæti, Gandur,
Ganti, Gletta, Heimdal, Hekla, Hrimfaxi,Isafold, Landi-askja, Laxi, Natfari, Noi, Randver, Seyla,
Skeifa, Skinfaxi, Stella, Teitur, Thor, Toppur.
Derudover deltog klubkomiteen bortset fra Mette Helberg som havde beklaget afbud samt
DI`s bestyrelse.
Dagsordenen var følgende:
Referat er sat med kursiv

10.30 Velkomst og indledning.
Klubformanden bød velkommen og nævnte de deltagende klubber som
hver især præsenterede sig og nævnte hvem de var repræsenteret ved.
Klubformanden udtrykte sit håb om et konstruktivt møde med vores
fælles mål: Den Islandske Hest for øje.
11.00 DI og klubberne. Kommunikation, generalforsamling, andet?
Et større antal klubber udtrykte ønske om et jævnligt udkommende
nyhedsbrev fra klubkomiteen, som holdt klubberne orienteret om ”alt
imellem himmel og jord” samt ”livets gang i DI”. Der blev fremsat forslag
om etablering af et fælles forum på nettet, som kunne bidrage i denne
proces. Der var ligeledes et ønske om velkomst pakke til nye klubber.
Medlemsrettigheder nu og i fremtiden.
Randver understregede det uheldige i at forholdet imellem A og Bmedlemmer ikke var mere præcist i vedtægterne. Forskellen i
rettigheder for ”hovedmedlemmer; familiemedlemmer of
klubmedlemmer” i betaling og rettigheder ønskedes formuleret langt
mere præcist i vedtægterne. Der var iblandt klubberne meget forskellige
holdninger til hvilke rettigheder de forskellige grupper bør have, men
enighed om at det er en sag der skal afklares med vedtægtsbeslutninger
på generalforsamlingen i DI.
Hvem vil arbejde i klubkomiteen? Medlem? Suppleant?
Udskudt til eventuelt.
11.30 Sporten. Orientering fra sporten.
Hvordan får vi flere juniorer med i sporten?

Der blev fremsat et detaljeret forslag til nu stævnestruktur. Forslaget
blev debateret grundigt og taget meget godt imod af klubberne.
Forslaget skal nu behandles i sportskomiteen inden det endeligt bliver til
en realitet. Sportskomiteen og forslagsfremsætterne vil lægge
materialet frem.
Ønsker klubberne offentlige baner? Vilkår for brugen?
Vil klubberne være med til at drive banerne? Hvordan?
Emnet debatteredes forholdsvis kort. Der var enighed om at offentlige
baner skal bevares og klubkomiteen opfordredes til at etablere ad hoc
grupper i de forskellige landsdele hvor emnet og arbejdsformen kan
diskuteres. Herunder ønskede man oplysninger om mulighederne for
offentlige tilskudsmidler som f.eks. LAK-midlerne som har været med til
at skabe Skive-banerne.
12.30 Frokost.
13.15 Ønsker klubberne kursus i bestyrelsesarbejde? Hvilke emner?
Der var ikke særlig interesse i kurser specifikt i emnet, men mere i
oplysninger om uddannelsesmuligheden i DIF. Derudover ønskede
klubberne informationerne igennem det ovenfor omtalte nyhedsbrev.
13.45 Naturridning. Status på arbejdet. Kredsrepræsentanter hvem
og hvordan?
Fælleskomiteformanden orienterede om udviklingen i arbejdet med
naturridning og i naturudvalget. Direkte forespurgt om årsagerne til at
naturudvalget havde nedlagt sit mandat oplyste han at han ikke helt
vidste hvad årsagen var, men at han håbede at arbejdet hurtigt ville
komme i gang igen. Han orienterede derefter om arbejdet i
fælleskomiteen.
14.30 Aktivitetsuger nu og i fremtiden. Ønsker og ideer.
Anne Sofie Jepsen orienterede om arbejdet med Kompedal 2013 og det
planlagte Kompedal 2015. Derefter drøftedes mulighederne for
aktivitetsuger andre steder i landet og Anne Sofie gav tips til klubber der
måtte ønske at gå igang med planlægning af aktivitetsuger, samt

oplyste at Klubkomiteen er i besiddelse af en del af det materiel der skal
bruges til sådanne aktiviteter.
Sportsformanden nævnte at man til WM i Herning 2015 har et stort
ønske om at samle hundredevis gerne 1000 heste som ”ramme om
arrangementet” og opfordrede klubberne til at tage fat på arbejdet.
15.00 Hesteloven. Islandshestehold nu i fremtiden.
Hvad ønsker klubberne? Hvor er DI?
Klubkomiteformanden efterspurgte om klubberne var tilfredse med
hesteloven som den var eller om de ønskede en mere ”islænder
orienteret lov”. Klubberne var af den opfattelse at det var godt med en
hestelov, og ville gerne have den mere islænder orienteret men var af
den opfattelse at det nok var en vanskelig nærmest umulig opgave.
Klubkomiteen mente at man burde lægge maksimalt pres på politikerne
og heri var klubberne enige.
DI`s næstformand der har hesteloven som sit ansvarsområde orienteret
om arbejdet i de senere år og om vanskelighederne ved at komme
igennem med vores særlige interesser for vore heste.
15.30 Eventuelt og afrunding.
DI`s formand orienterede om ”foreningens tilstand” efter hans
opfattelse. Han roste Anne Sofie og Mette Helberg for en fint gennemført
Kompedaluge. Direkte forespurgt om status på NM 2014 og WM 2015
oplyste formanden at det ville han først svare på til generalforsamligen.
Der var nogen utilfreds med at klubberne ikke kunne få statur på disse
to vigtige arrangementer på klubmødet i betragtning af at klubbernes
deltagelse med frivillig arbejdskraft er afgørende for arrangementernes
gennemførelse.
Derefter forespurgte klubkomiteformanden om kandidater til
klubkomiteen. Leif Esager blev foreslået, hvilket der var tilslutning til.
Henning Hansen blev foreslået som suppleant, hvilket han ville ”sove på”.
Kandidater til ”Årets klub” skal være klubkomiteformanden i hænde
senest en uge før generalforsamlingen.

