
Referat af generalforsamling 9. marts 2011 

Klubber tilstede: BELS, FRKS, FUKR, LSP, MLR, NOR, NFRK, NSPR, SAR, SOS, STBR, SYK.                                                               

Afbud: FKR, GSPR, HKR, MØN, RKL, VOSK. 

Der blev afholdt 1 minuts stilhed for Karen Reinholdt. 

Ranglistevinderne Emma Haugaard Hansen og Josephine Hansen fik deres pokaler og blomster. Rikke Strate og Kirstin 

Skjoldshøj kunne desværre ikke være til stede. 

Dirigent: Niels True Referent: Birthe Jonasen   Stemmetællere: Hanne og Anne Marie 

4. Referat fra sidste møde godkendt. 

5. Orientering fra CC Christiansen udgik, da CC ikke var mødt op. 

6. Bestyrelsens Beretning:                                                                                                                                                                 

2010 har været et godt år med lidt op og ned for os alle. Vores distriktsmesterskab i holddressur fik desværre 2 vindere, 

da der var tvivl om, hvordan vi beregner point. Vi har nu besluttet i distriktet, at det afgøres på % fremover.  Jeg vil 

ønske distriktsmestrene tillykke med sejren i 2010, og håber de har lyst til at være med igen i år. Jeg hører, at de er 

glade for vores plaketter og dækner, de synes, de er flotte, så det jo dejligt at give noget væk, som andre bryder sig om. 

Fremover må man gerne starte både hest og pony ved distriktsmesterskaberne. 

Tak til Per for at træde til i bestyrelsen. Per stopper helt i distriktet, hvilket vi er kede af, men heldigvis har han sagt ja til 

at fortsætte med ranglisten. Husk at sende resultaterne fra stævnerne med det samme, så listen kan være så opdateret 

som muligt. Per reviderer den så snart, han får et nyt resultat ind. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Vi 

er ikke altid enige, så vi får diskuteret tingene godt igennem og lavet det arbejde der skal gøres i en god og hyggelig 

tone. 

Det går godt med hjemmesiden, tak for det store arbejde, Niels med holde den opdateret. Det er dejligt, det går så 

hurtigt. Ønsker og forslag til nye ting eller forbedringer sendes til Niels. 

Hanne Brebøl er godt i gang med ponymålerudd., så vi glæder os til hun bliver certificeret. Preben Jørgensen er fyldt 70 

år og er derfor faldet for aldersgrænsen. Han har været ponymåler i en menneskealder, så vi siger tak for mange års 

indsats som ponymåler.  Kommentar: Annelise synes, det var forkert, at Preben Jørgensen ikke har fået en afskedsgave, 

da han er stoppet som ponymåler efter 25 år. Bestyrelsen har ikke været enige om dette, så derfor har han ikke fået 

noget. Forsamlingen ændrede den beslutning, så fremover kan officials, der har tjent distriktet i mange år få en gave. 

Birthe sørger for at Preben får en gave. 

Vi havde til decembermålingen en pony til 150,5 cm. Den er blevet ankemålt 27/12 og står nu til 149 cm. DRF havde 

glemt at informere os om dette, så BJ har bedt dem stramme op, så vi holdes orienteret.  

Vi har her 1. marts afprøvet det nye system med at købe ”billet” til ponymåling, og det ser ud til, at det fungerer for 

brugerne. Det er lidt mere besværligt for målerne, da der skal skrives lidt mere, men det går nok og er en meget lille 

ting, da vi nu har fået tilmeldingerne tilbage til distriktet, så vi kan styre det.  

Vi har besluttet i distriktet, at vi ikke yder tilskud til nogen former for uddannelser af officials i 2011 og frem, da der ikke 

har været stemning for at oprette en fond, der kan dække udgifterne. 

Vi har afholdt 3 klar-parat-start-kurser og et aldersrelateret træning. Sikkerhedskurset og Hestens adfærd er begge 

blevet aflyst. I år er det lidt anderledes med kurser, hvor vi stadig har 3 klar-parat, men det er 3 forskellige klubber, der 

står for det. Det første kursus hos NOR i februar blev desværre aflyst. De andre kurser udbydes først, når jeg har 10 



tilmeldinger, hvilket fremgår af kursusplanen på hjemmesiden. Dette for at undgå de mange aflysninger, som hverken 

jeg eller rideforbundet er glade for. Så er man interesseret i et kursus kontakter man mig, så får man besked, når der er 

10 interesserede. 

Henvendelse: Ponyrytterne ønsker flere klasser til springstævner, fordi der er kommet nye regler med at springe 5 

nulrunder for at nå til landsstævneniveau. Vi har ikke så mange springstævner i D5, så det forslagsstillerne gerne vil have 

er nogle flere klasser med ** til hvert stævne. Kommentar: Det er et generelt problem på Sjælland og nok svært at gøre 

ret meget ved, men klubberne må være opmærksomme på det og gøre det de kan til stævnerne. 

Jeg har haft kontakt med dopingdyrlægen, men han er pt. i USA, så vi har endnu ikke fundet en dato for et foredrag. Jeg 

forventer at høre fra ham, når han kommer hjem. 

Der er 9 klubber, der har sagt ja til forslaget om TD-tildeling, og 2 har sagt nej. Jeg vil på den baggrund gå videre med 

forslaget og indkalde TDerne til et møde, så vi kan få sat det i gang.  

DRF                                                                                                                                                                                                         

laver en ny kommunikationsstrategi. Der skal fokus på medlemmerne i stedet for pressen. 

Alt IT lukker dec. 2011, da DIF har opsagt kontrakten - undtagen stævnesystemet som er DRF’S eget. 

Ny hjemmeside, hvor My horse lægges ind under. Nyhederne skal være for medlemmerne, så de fastholdes og der kan 

fås nye. Der laves nye nyhedsbreve med forskelligt indhold. Det forventes at køre i uge 30. Den nye hjemmeside kræver 

ikke en IT afd. men i stedet laves superbrugere.  

Der laves en præsentation af bestyrelse og medarbejdere, så man kan finde ud af, hvem der laver hvad. Der laves en ny 

hjemmesideskabelon som klubber og distrikter kan bruge. Det bliver lanceret i 2012 – forventes. 

Webtv viser transmissioner fra DM og andre store stævner.  

Der skal informeres bedre om turneringer, så rytterne kan finde ud af, hvad man kan starte. 

I løbet af 2011 vil DRF tilbyde klubberne at køre deres regnskab for dem, så de lettes for de administrative byrder. 

Repræsentantsskabsmøde 27. marts. Tilmelding senest 14. marts. Møde for udvalg om lørdagen og rep.møde søndag. 

En fra bestyrelsen er blevet ansat i et projekt i DRF, så han kan ikke sidde i bestyrelsen. Margrethe Broch stiller op som 

suppleant. 

Der er lavet et Forum for Hestevelfærd. Det er en række foreninger, der er gået sammen om, at sætte fokus på 

forskellige emner. Foreningerne er: DRF, DV, DB, HV, Dyrlægernes Hestesektion, Islandsheste center, Landscentret, trav 

og galopsporten. De vil diskutere og forsøge at blive enige om, hvad er god hestevelfærd, og det skal bygges på evidens. 

Dvs. videnskabelige resultater. Det første de tager fat på er den nye lov om hold af heste. De vil bl.a. se på boks-

størrelser, rumfang, lysindfald. Forskningsresultater skal fremlægges for ministeriet. De er alle enige om, at heste er 

brugsdyr. 

Der kommer TD-kursus i april. Der laves en grundudd. med følordning på 5 stævner, officialskursus og 2 efterudda. dage 

om reglementet og andre vigtige emner. DRF vil gerne have, at alle bærer hjelm under stævner, også dem der ikke 

deltager. Det er en TD-opgave. 

Ledøje-smørum Rideklub har indsendt forslag om at måtte skifte distrikt. Vi fastholder, at de følger kommunerne og 

taler sammen i samme kommune, så de står stærkere overfor kommunen med fælles holdninger og synspunkter. Hvis 

der kommer nedskæringer i rideklubbernes tilskud, er det vigtigt at stå sammen. 



Hende der har bedraget distrikterne er blevet dømt 4 mdr. betinget fængsel og 80 dages samfundstjeneste. Hun skal 

betale 65.000 kr. tilbage – selvom beløbet var 82.000 kr. Det betyder at distrikterne skal lave et civilt søgsmål på de 

resterende 17.000 kr. Det bliver nok dyrt, så det vides endnu ikke om, vi opgiver de sidste penge. Det tager Claus fra 

Hjørnely sig af med hjælp fra DRF. 

Klubchefen Christian Pedersen er fratrådt sin stilling. Beridereleverne varetages af Annegrethe Ussing, så 

skoleopholdene kører som planlagt.    Anja Heinesen er kommet tilbage som chefkonsulent og tager sig af bredden. 

7. Ranglisteforslaget til ændring af udregning af point blev godkendt:                                                                                

Bestyrelsen vil gerne ændre i beregningerne til ranglisten, så der kan udpeges en og kun en vinder i hver disciplin, som 

skal stå på pokalen. Vi foreslår Ved pointlighed tages der hensyn til antallet af 1. pladser, så den ekvipage med flest 1. 

pladser vinder.  I springning indgår 1. pladser i klasser afgjort efter B0 ikke i opgørelsen. Hvis det viser sig, der stadig er 

pointlighed, tages der hensyn til antallet af 2. pladser, så den ekvipage med flest 2. pladser vinder. Man fortsætter på 

samme måde med flest 3. pladser, hvis der stadig er pointlighed. Teksten bliver sat på hjemmesiden under ranglisten. 

8. Regnskabet blev godkendt. Vi har et underskud på 8.193 kr. Der har været et fald i udgifterne fra 2008 til i dag, men 

indtægterne er ligeledes faldet, da vi er færre til at betale regningerne.  

Budgettet blev godkendt. 

9+10. Birthe Jonasen blev genvalgt som formand. Dorthe Munk blev genvalgt og Janne Bæktoft blev valgt ind (var dog 

ikke til stede). Lisbet sørger for at Birthe får data, så hun kan komme på hjemmesiden og få indkaldelse til møder. 

11. Suppleanter blev Claus Skov (første) og Hanne Brebøl (anden).  

12+ 13. Begge revisorer blev genvalgt. Charlotte Hannibal og Ole B. Thorsen. Ny revisor suppleant blev Vagn Lollik fra 

STBR. 

14. Military aflagde et flot regnskab med et overskud på 52.191 kr. Årets militarystævne ligger d. 28-29/5 og hjælpere 

ønskes. Skriv til Annelise og meld jer til. 

15. Stævner: vi har 16 C-dressur og 8 C-spring samt 47 D-stævner. Det er svært med disse D-stævner, da de fleste ønsker 

weekender i maj og september. Dorthe vil gerne bede om alternativer til disse måneder. Det er svært at få afsat 

mesterskaberne, da ingen klubber byder på dem. Der kommer ingen championat i dressur i år, da ingen ønsker at 

afholde det. Reglerne for SJ-mesterskaberne er ikke klar endnu, men der kommer ingen holdklasser, da der ikke er 

økonomi til det. Hvis man skal stå for disse mesterskaber, er det klubbens pligt at sætte sig ind i reglerne selv. Dorthe 

har brug for mere tid til at godkende prop. Send det før end de 3 mdr. da hun ikke kan nå at godkende fra den ene dag 

til den anden. Annemarie foreslog en webmail til Dorthe, da det er sket at hendes privatmail ikke har virket. Det aftaler 

Niels og Dorthe nærmere. Der blev foreslået at sende springprop. til både Claus og Dorthe samtidig, så Dorthe ikke 

behøver sende dem videre. Det ville også spare lidt tid. 

Mesterskaberne ligger tæt på hinanden i år – bl.a. ligger de samtidig som DM for hold. Tina vil gerne flytte stævnet, så 

Dorthe arbejder videre med det. 

Der er kommet et nyt regelsæt for stævner i D 1-5. Det er en målsætning, som man vil forsøge så vidt muligt at leve op 

til, og det er udarbejdet af stævnekoordinatorerne for de 5 distrikter, så det er det kompromis, man kunne blive enige 

om indtil videre. Det lægges på hjemmesiden. 

16. Bredde: Vi har afholdt de første kvalifikationer med 5 deltagende klubber i forskellige discipliner som Team Cup 

dressur, Pas de Deux, springstafet og Ponygames A og C. De eneste discpl. vi ikke er med i er Ponygames B-hold, 

Kvadrillemix og –B. De næste datoer er 2/4 og 1/5, hvor andre er velkomne, da de godt kan nå at være med. 



17. Tidtageranlæg: Der er et overskud på 14.842,25 kr.  Regnskabet blev taget til efterretning. Vi diskuterede et nyt 

tidtageranlæg. Det koster 90.000 kr et betydeligt større beløb end de 35.000 kr. vi tidligere har budgetteret med. Det er 

et godt anlæg, som er internationalt anerkendt, og hvor man kan få dele til det, hvis det går i stykker. Hvis vi køber 

dette, skal prisen for leje af anlægget sættes op, og man kunne leje det ud til andre distrikter for en højere pris, samt 

tilbyde det til andre sportsgrene, hvor man også har noget med tider (atletik mv.) Birthe vil undersøge om de andre SJ-

distrikter ville være interesseret i at gå sammen om at købe anlægget. 

18. Kontingentet blev hævet til 15 kr, og de 500 kr for hjemmesiden fortsætter uændret.  

19. Ingen indkomne forslag. 

20. EVT: Husk melde til og fra til distriktsmøderne. I dag har det været et problem, da de fleste havde glemt at melde sig 

til, selvom det står både i mail, på nettet og på dagsordenen. Vi kan ikke være det bekendt overfor Hotel Falster at give 

besked om antal deltagere til mad så sent.  

Dorthe skal kigge vores stævneregler igennem for at se, om de svarer til det nye reglement. 

Tina Lejre informerede om Mounted games i BELS d. 26-27/3. 

Tak for et godt møde – vi ses til repræsentantskabsmødet i slutningen af måneden. 

 

                                                               Birthe Jonasen marts 2011 

 


