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Budgetmøde den 10. aug. 2019 på Fjeldsted Skov Kro. 
 
 

 
 

Svendborg, den 13. aug. 2019 
 
Deltagere: 
 
Dommerudvalget: Ole Suurland, Susanne Hvid og Klaus Krog  
 
HB-kontaktperson: Steen Andersen kreds 6 
 
 
Dagsorden: 
 
Kl. 9:00 Morgenmad  
 Budgetmøde vedr. 2021 
 Midlertidig konstituering af ny formand 
 DM 
 Dommerprøve  
 Dommerseminar 
Ca. 12:00  Middag 
 
 

• Efter morgenmaden fik vi os en fælles snak med vores kredskontakt, som var ny i 
udvalget. 

• Samtidig skulle vi jo også have rejst udvalget igen, efter Thomas med dags varsel 
meddelte HB at han stoppede d.d. 

• Det er med beklagelse, at han har taget så drastisk en beslutning, men vi vil sige 
Thomas mange tak for de 13 år han har været i udvalget, hvor af de små 8 år ,har 
været som formand. 

          Vi ser frem til at arbejde sammen med Thomas som dommer. 

• Vi besluttede efterfølgende, at pege på Ole Suurland som konstitueret formand. 

• Jan Nielsen kom med DU´s computer som Thomas havde haft, samt et videokamera. 
 

• Da Thomas brugte sin egen PC til dommer udvalgsarbejde, er vi i gang med at få 
diverse filer fra Thomas, så vi kan opdaterer DU´s PC -det går planmæssigt. 

 
 
 
Budgetlægning: 
 

• Ole havde lagt tallene fra sidste år ind i det gamle skema. 
 Da der har været et kassererskift, er der ikke udsendt tal med de faktiske udgifter i 
årets løb. 

mailto:kkcimba@webspeed.dk


• Der er lagt udgifter ind til dommerprøver, i det nye budgetforslag, da vi ikke synes det 
er rimeligt at kredsene skal betale dette separat, men at det hører ind under 
uddannelse generelt. Der er også regnet med en forøgelse til lidt mere kontakt med 
kredsene. 
Steen tager forslag til budget med til HB. 

 
 
DcH DM 2019 
 

• 3. formøde er 31. aug. 
Ole, Susanne og Klaus deltager. Desuden deltager vores kredskontakt, som det er 
beskrevet i drejebogen. 
Derud over mødes udvalgene fredag før DM kl. 15.00, til et fælles møde, da der er 
meget der skal godkendes. 
Vi regner med at vi får styr på tingene. Eneste der kan være gået galt, er hvis nogle 
dommere har meldt ændringer ind til DU formands mail. Vi har desværre ikke nogen 
mailhistorik. 

 
 
Seminar 
 

• Årets seminar afholdes 16. og 17. nov. På Fjelsted Skov Kro. Der arbejdes med 
baneopsætning, sporbedømmelse efter skitser samt film af stuedressur specifik 
lineføring, FvF og spring. 

• Ole har lavet fine skitser af spor 

• Baneopsætning foregår i grupper, som forsvarer deres forslag på tavlen. 

• Susanne prøver at få lavet yderligere optagelser af lineføring, FvF og spring. 

• Hun får indkøbt SD kort til kameraet samt et stativ. 

• Susanne er på ferie, og deltager derfor ikke på selve seminariet, derimod vil vores 
kredskontakt gerne deltage. 

• I modsætning af tidligere år, hvor der har været begrænsning på, er det aftalt at hvis 
kredskontakt og uddanner, er mere end 2, er det ikke acceptabelt, at nogen skal 
meldes fra, så derfor inviteres disse. 
Så meld hurtigst muligt tilbage til Ole, så ser vi hvor mange værelser, der er mulighed 
for at få, da der er bestilt værelser. 

• Vi har også et lille ad hoc. udvalg der har arbejdet på en ensartet dommeruddannelse. 

• Desuden ønsker vi en snak om vores gamle program og strukturen omkring det i 
DcH, så vi kan høre kredsenes kommentar. 
Her har vi lavet et oplæg der er sendt til HB. 

• Udvalget og kontaktperson mødes fredag aften til et lille møde. 
 
 
Dommerprøver 
 

• Afholdes i år i weekenden 12. – 13. oktober. Vi ved bare ikke på nuværende hvor. 
Thomas har haft forespurgt en lokalforening, med de har desværre  glemt at melde 
tilbage, og der er ikke blevet rykket for svar. Efterfølgende har de desværre meldt 
tilbage, at de ikke kan afholde prøven. 

• Der er i år kun 5 aspiranter tilmeldt. Disse er fra Fyn og Jylland, så vi arbejder på at 
finde en forening i kreds 2 som vil stå for prøven. 



• Det skal nok lykkes selvom vi er sent ude. Ole sørger for diplomer og bestiller 
navneskilte, Klaus for papirer, dommersedler, dommerbøger tager Jan med til 
formødet i Langeskov sammen med navneskiltene. 

• Susanne har styr på tøjstørrelser og får dette bestilt. 
Da vi ikke ved hvor vi ender er der ikke reserveret værelser endnu. 

 
 
Evt. 
 

• Vi fik en snak om vores gamle hæderkronede program, med navn og organisatorisk 
opbygning i systemet, og vi regner med, at vores HB-kontakt tager vores synspunkter 
og nytænkning med til næste HB - møde. 

 
 
Referent  
Klaus Krog 


