
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 9. MARTS 2010 

Tilstede: BELS, FKRS, FUKR, LSP, MLR, MØN, NOR, NFRK, NSPR, SAR, STBR, SYK, VOSK. 

Afbud: FKR, HKR, RKL, SOS. 

Ranglistevindere: Ponyspring: Jonathan Hvalsøe Saul,  Ponydressur: Marie Nielsen,            
Hestspring: Kirstin Skjoldshøj,  Hestdressur: Rikke Strate. 

Dirigent: Niels True Referent: Birthe Jonasen 

3a. Punkt 8: Judy fremlagde regnskab for hjemmesiden, der blev overført 12.586 kr. til distriktet. Det 
blev godkendt. Vi sagde pænt farvel og tak for det store arbejde med hjemmesiden med en lille gave. 

4. Referatet blev godkendt. 

5. CC fra Friluftsrådet fortalte at de 14 på ridepædagoguddannelsen slutter her til marts, og det går 
godt med uddannelsen – den betragtes som en succes af DRF og seminariet. CC har gået fra Næstved 
til Slagelse på banen for at se, hvor der ville være plads til ridespor. Der kommer et mellem Fodby og 
Hyllinge samt noget omkring Dalmose. Et andet spor, der arbejdes videre med, er fra Nykøbing til 
Gedser, hvor svellerne fjernes de kommende år. Man kan ride på bagsiden af sporet til Cortzelitse-
skovene. Godserne værner om deres jagt, så de vil ikke have heste i deres skove. Friluftsrådet vil 
lave ridetegn (på samme måde som fisketegn), så der forhandles med godserne, men der går et 
stykke tid, før det bliver aktuelt. DRF arbejder på at lave ryttermærke med naturridning. Tre godser 
på Lolland har slået sig sammen, så man kan købe kort til deres skove for 650 kr/år og endagskort til 
50 kr. De sælges på nettet, hos Maribo Turistkontor eller på godskontorerne. Der er startet et 
hestelaug på Lolland. Travbanen ved Væggerløse har overvejelser om, at lave Øst hestesportscenter 
med både lejligheder og opstaldning  (Bed og hest – bed&breakfest). Der skal laves plads til spring, 
dressur og islændere. Det hele skal bygges om, og man vil på sigt også gerne leje det ud til stævner. 

6. Beretning: Det har været et lidt specielt år – 2009. I juni måned meddelte Randi, at hun ikke 
længere havde tid til formandsposten, så resten af bestyrelsen har klaret opgaverne i fællesskab, 
indtil i dag, hvor vi skal vælge en ny formand. Birthe har deltaget i DRF formandsmøderne og DRF 
har undret sig over, vi ikke havde valgt en ny formand med det samme. 

Vi har mistet en del klubber og er nede på 23. SUSÅ blev ekskluderet, RFS lukkede, RBH flyttede 
på kasernen og blev til NSPR, KARI flyttede til Bistrup og blev til NES, men er nu lukket, MARK er 
lukket og NÆSR, der var en ny klub, der udsprang fra SUSÅ er lukket. MRK og STK har slået sig 
sammen til en klub, og hedder MØN. Årsoversigten fra DRF (feb. 2010) siger 3099 medlemmer. 

DRF fik økonomiske problemer og strammer op, de fik en ny generalsekretær, der dog stoppede igen 
efter et par måneder. Der blev arbejdet (og stadig) på at skabe kraftcentre, hvor man gerne vil have 5. 
Hillerød er det første. DRF har udviklet et certificeringskoncept, som skal afprøves i 2010, hvor 10 
specielt udvalgte klubber bliver ”prøveklude”. Børneattesterne er skrevet ind i folkeoplysningsloven, 
så nu kan klubberne komme i klemme med kommunen, hvis de ikke har disse attester i orden for 
trænere og undervisere. 

DIF har udsendt en folder med priser for officials – husk at bruge den, så ingen kommer i klemme 
med SKAT.  



DRF har arbejdet (og stadig) hårdt på et nyt reglement, som træder i kraft april 2010, hvor D-
stævnerne skal ind i reglementet. Men det kommer vi til at høre meget mere om i løbet af en lille 
måneds tid. Det ligger fast nu, at ponymålinger stiger til 400 kr., hvor de 200 kr. går til DRF og 
resten til distriktet. Denne store stigning skal dække udgiften til dopingprøver. 

DRF laver to nye udvalg: Stævnerapportudvalget, som skal forbedre stævnerapporten, så den bliver 
mere brugbar og Stævnerådgivningsudvalget, hvor klubber kan henvende sig og få hjælp til 
stævnerne. 

DRF har bedt distrikterne om at kigge på betalingen for TD-uddannelserne og kørsel. Jeg ved godt, 
der på sidste møde ikke var opbakning til dette, men DRF vil gerne have så ens regler som muligt. 
Vil vi betale kørslen for TD-føl? Vil vi betale udd. for TD? Kunne distrikterne blive enige om, at det 
er distrikterne, der udpeger TD til alle stævnerne? Kunne man finde en model, hvor fx klubberne 
betalte for TD til distriktet, og distriktet derefter afholdt udgifterne til TD’eren? Man kunne tage en 
fast pris på fx 800 kr., hvilket betyder at alle klubber, der holder stævner, har den samme udgift. Kan 
vi diskutere det på næste møde? 

DRF får flere og flere klubtvister il Disciplinær- og Appeludvalget. Der er procedurefejl i mange af 
sagerne, fordi klubberne glemmer at læse deres eget reglement, så derfor får klagerne ofte medhold i 
karantæne- og eksklusionssager. DRF vil derfor stærkt opfordre alle klubber til at gå deres vedtægter 
igennem og få dem up to date og huske at sende ændringer til DRF. Man skal ligeledes sætte sig 
grundigt ind i egne vedtægter, når man påtænker at starte en sag, hvis man vil være sikker på at få 
medhold. DRF vil ligeledes opfordre klubberne til at bruge distriktsbestyrelsen eller klubkonsulenten 
(Pia Stiller) i tvister, det kunne jo være sagen kan løses med en mægler/mellemmand.  

DRF arbejder på at få standardparagrafferne til klubvedtægter udvidet, så man kan bruge en advarsel 
som første skridt. Disse nye tiltag vil klubberne blive informeret om, så snart de er klar, og DRF vil 
gerne have at klubberne implementerer disse i egne vedtægter så snart, det kan lade sig gøre. 

HUSK Repræsentantskabsmødet i Kolding d. 20. marts. 

Landskontoret har strammet reglerne for hestepas efter Fødevarestyrelsens krav. Ved udgangen af 
2011 skal alle heste i DK have et pas. Der er forskellige datoer for forskellige aldre, så sørg for at få 
læst på reglerne og sig det til alle I kender, så folk kan få pas til deres hest i tide. For at få lavet et 
hestepas skal hesten enten være brand-, fryse- eller chipmærket. Alle heste, der har pas, skal have 
medicinsider i deres pas, så det skal sendes ind til Landskontoret, man kan finde priser og alle 
reglerne på vores hjemmeside under hestepas eller på Landskontorets side. 

Landskontoret har sendt en mail til alle besigtigere i Danmark. Ordningen nedlægges 1. april, så hvis 
man skal have pas efter denne dato, skal man henvende sig til enten en dyrlæge eller Landskontoret.  

Distriktets klubber har som vanligt afholdt mange stævner, og vores distriktsmestre (ingen nævnt, 
ingen glemt) har fået de fine røde dækner og nogle plaketter, som alle har udtrykt stor glæde over – 
de synes, de er flotte. Det er altid dejligt, når de ting man vælger at give væk, vækker glæde. Vi har 
fået distriktsmesterskaber i terrænspringning – det blev afholdt i Haslev, hvor der er stor tradition for 
militarydisciplinen.        FKR har haft to Nordiske mestre i dressur i år. 

Vi har haft en nogle breddestævner både ringridning, kvadrille og ponygames, og ponygames B-
holdet blev nr. 2,  Mixkvadrilleholdet fra VOSK blev ligeledes nr. 2 ved Landsfinalerne på 
Vilhelmsborg. 



Vi har haft 4 ponymålinger i 2009, og det fungerer godt på de nye steder. Folk skal naturligvis lige 
vænne sig til at finde stederne, det har knebet lidt med VOK. Vi fortsætter med at måle på det sted, 
hvor MARK var, efter aftale med ejeren. Det hedder Agersdal Sportsridecenter. 

Vi har gennemført Basiskursus, Sikkerhedskursus og 4 Klar-parat-startkurser. De andre blev aflyst. 

Vi har fået en ny webmaster Niels True fra SYK, samt en ny flot hjemmeside. Vi har fået en ny 
ranglistefører Per Hansen fra VOSK. 

Jeg har haft henvendelse fra 3 klubber ang. ERFA-klubgruppen, så jeg venter stadig på at flere 
henvender sig. Der har været en henvendelse ang. samkørsel til rep.mødet i Kolding. 

Jeg har talt med Dorthe om stævnekoordineringen af D-stævner. Hun er ved at få nok af alt det brok, 
der kommer fra klubberne ang. stævner. Jeg vil derfor kraftigt henstille til at klubberne udviser 
samarbejdsvilje og behandler Dorthe ordentligt fremover, da distriktet ellers risikerer at skulle have 
en ny stævnekoordinator. Jeg vil gerne foreslå, at der laves et møde om året, hvor stævneklubberne 
mødes med Dorthe og sammen laver en stævneplan, så der ikke bliver så meget brok. Her kan 
klubberne indbyrdes diskutere, hvem der skal have den weekend, hvor måske 5 klubber ønsker 
stævne samtidigt, jeg tror, det vil gøre Dorthes arbejde nemmere, og jeres samarbejdsvilje større, når 
I sidder overfor hinanden og selv skal blive enige.                              Beretningen blev godkendt. 

7. Regnskabet blev fremlagt – ingen revisorpåtegninger – flot arbejde Helle. Der var et underskud på 
knap 2500 kr. Regnskabet blev godkendt. 

9. Formandsvalg: Birthe Jonasen valgt for 2 år 

10. Valg til bestyrelse: Helle Koch-Hansen og Lisbet Tetsche blev genvalgt for 2 år. Birgit Pedersen 
fra MØN og Dorthe Munk blev valgt ind for 1 år. 

11. Per Hansen og Hanne Brebøl Thorsen genvalgt som suppleanter for 2 år. 

12. Charlotte Hannibal og Ole Brebøl Thorsen genvalgt som revisorer for 2 år. 

13. Karen Reinhold genvalgt som revisorsuppleant for 2 år. 

14. Annelise orienterede om Military, som har haft et flot overskud på 17.189 kr. Johan fortalte lidt 
om stævnets historie, om hvorfor det er et stævne, distriktet står for. Der blev ganske kort drøftet om 
stævnet skal lægges over i NSPR fremover. Bestyrelsen tager initiativ til et møde mellem parterne. 
Der var lidt utilfredshed over, at SYK har holdmesterskab i spring samme dag, som der er military-
stævne, da nogle af rytterne gerne vil starte begge dele. FRKS har et dressurstævne tæt på datoen og 
ville gerne bytte med SYK, så Dorthe finder ud af, om det kan lade sig gøre. Fremover skal vi blive 
enige, om der kan være stævner samme dag, som der er militarystævne, eller Dorthe får datoøns-
kerne  til military på samme tid, som de andre klubber melder ind (1. september), så hun kan 
planlægge bedre. 

15. Er i beretningen. 

16. Der er 15 C-dressurstævner og 9 spring, hvoraf 2 allerede er aflyst pga. vejret. Der er 44 D-
stævner, det er rigtigt mange, når vi kun er 23 klubber. De sidste ting skal lige falde på plads 
omkring mesterskaberne, men spring er i Nykøbing og SYK, holddressuren i FRKS. Ind.dressur 
måske hos FKR i oktober. RYS har fået championaterne. DRF har bestemt, hvornår de skal rides, så 



vi har fået dem i juli måned. Sjællandsmesterskabet bliver til noget, da de 5 distrikter er gået sammen 
og giver 5000 kr hver. Man arbejder stadig hårdt på at finde en ny sponsor. Junior /Young Riders 
starter her i Distriktet. Kraft Cup eksisterer stadig, men rides ikke i vores distrikt i år. 

Det kniber stadig med at få sendt propositionerne af sted til Dorthe i tide. Husk det er 3-4 mdr. før. 

Dorthe arbejder på at dele distriktet i områder, så det bliver nemmere at fordele D-stævner. Det blev 
besluttet at holde et årligt møde med Dorthe, så koordineringen bliver nemmere.  Det bliver efter 
distriktsstævnerne er faldet på plads, at Dorthe indkalder til møde. 

Vi blev enige om, at TD drøftes på næste møde. Hver klub laver en opgørelse og tager med på næste 
møde, hvor mange starter de havde ved hvert stævne sidste år, så vi har noget at gå ud fra. 

17.  Meget kort orientering om den nye hjemmeside. Den bliver som den er nu, indtil der meldes 
andet ud fra enten DRF eller distrikterne. Der var masser af ros til den nye hjemmeside. Flot og 
professionel – alt fungerer. 

18. Der mangler lidt stævner endnu, før vi ved, hvem der sendes til Landsfinalerne på Vilhelmsborg. 
Vi har 2 kvadrillehold NOR og FRKS, 2 ponygameshold BELS og NOR og 2 stafetspring VOSK og 
NOR. Stævnerne er blevet lagt ud til klubbernes stævner og det fungerer godt. FRKS fortalte, det var 
et sjovt indslag at have mellem klasserne. Der er finale d. 10. april hos NOR. 

19. Claus fremlagde regnskab for tidtageranlægget og fortalte, det stadig var Finn Mølbak, der stod 
for det. Når man skal leje det, kontaktes Finn. Det rettes på hjemmesiden. Der var 12.462 kr. i 
overskud. Claus vil tage kontakt til nogle forskellige dommere for at få nogle tilbagemeldinger på,  
hvad de kunne tænke sig, der skal være i det nye anlæg – det er jo dem, der skal bruge det. 

20. Kontingentet blev fastsat til 12 kr. efter afstemning. 

Stemte for 12 kr.:  FRKS: 6 stemmer     NSPR: 6 st. BELS: 3 st. MØN: 1 st.     STBR: 2 st. 

  I alt: 18 stemmer 

Stemte for 15 kr.  FUKR: 1 st.      NOR: 2 st.    SAR: 2 st.     NFRK: 4 st.   LSP 1 st.    MLR 1 st. 
VOSK 4 st. SYK 1 st. Ialt: 16 stemmer 

21. Ingen indkomne forslag 

22. EVT. Per VOSK fortalte lidt om ranglisten, hvordan han vil køre den fremover. Man skal 
indsende resultater senest 14 dage efter stævnet. Man får point for U og B0 klasser. Vær rar kun at 
sende resultater for C-klasser til ranglisten. Man kan læse mere på hjemmesiden. 

Helle bad om, at man opdaterer sin hjemmeside, så hun får de rigtige adr. at sende regningen til. Der 
blev foreslået at sende regningen som mail, så man kunne spare noget porto. Det vil Helle kigge 
nærmere på. 

 FRKS påpegede, at præmieuddelingen til ranglisterytterne skulle forbedres fremover. Der skal siges 
noget mere til dem, når de får pokalerne. Det arbejder bestyrelsen på til næste år. 

Dagsordenen er for lang, så man bør fjerne nogle punkter fx hjemmesiden til generalforsamlingen. 
Det kigger bestyrelsen på.                                                                              Birthe Jonasen marts 2010
   


