
Distriktets årsmøde 12. marts 2012 

Tilstede: BELS, FKR, FRKS, FUKR, KLIK, LSP, MLR, NFRK, NOR, NSPR, RKL, SAR, SGR, STBR, SYK, ØLR 

Afbud: VOSK 

2. Dirigent: Niels   Referent: Birthe 

4. Referat Godkendt 

5 og 6. CC. Friluftsrådet er med til at sikre adgang til naturen bl.a. randzoner, lave naturparker og ridestier. Der 

arbejdes på at få rideadgang til grusgrave bl.a. i Kalundborg, Slagelse og Bårse. De forskellige kommuner har 

forskellige kort over ruter, så det er ikke nemt at danne sig et ensartet overblik. CC flytter, så vi skal finde en ny 

repræsentant for distriktet. CC kan hjælpe den nye i gang indtil juli. Det lykkedes ikke at finde en frivillig, så nu skal 

Tove Børresen spørges. Gitte fra KLIK vil spørge. CC blev genvalgt indtil juli måned. Emnet tages op igen på næste 

møde d. 12/6. 

7. Birthe havde glemt alle papirer, så den beretning, der står her kan indeholde elementer, der ikke er sagt på 

mødet.  

DRF har store udfordringer med det nye IT-system. Der er mange ting, som skal ændres og rettes til, og hver gang 

skal det til Holland først og dernæst retur og testes. Det koster omkring mellem 750.000 kr. og en million om året i 

driftsomkostninger, hvor det gamle system kostede omkring 750.000 kr. Man vil have øget hastigheden og 

brugervenligheden, da det er de to største udfordringer. Men det bliver der sagt meget mere om på 

repræsentantskabsmødet, hvor jeg vil opfordre alle til at møde op. Der kommer nogle ændringer, som skal 

vedtages der. DRF vil gerne have at klubkonsulenterne tager Distriktsbestyrelsen med i sager om 

uoverensstemmelser med medlemmer og klubber, da de gerne vil have løst tingene lokalt, og inden de ender hos 

rideforbundet. Der er stiftet en ny støtteforening for Dansk Ridesport. Den vil støtte projekter til gavn for sporten 

og ikke enkeltindivider. Den vil blive præsenteret nærmere på repmødet.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med stævnestrukturen. Det er et stort ønske fra disciplin-

udvalgene, at de vil have ensrettet stævnerne i distrikterne, så der findes de samme muligheder for rytterne, 

uanset hvor man bor. Formandsgruppen er dog skeptisk, da der er meget store forskelle på distrikterne, og det er 

rigtigt svært at lave om på traditioner og vaner. Vi må se, hvad der kommer ud af det.  

Rideforbundet arbejder på at finde en måde, hvorpå private arrangører af stævner kan bidrage til fællesskabet – 

dvs. en slags specialkontingent. De bruger vore officials og skal derfor også være med til at betale for deres 

uddannelser. 

Man skal passe på med at sælge ormekure og andet medicin videre til andre ryttere. Det giver store bøder. En 

opstalder havde hentet ormekure til alle hestene i stalden, og taget et gebyr på 10 kr. i staldlejen, og det kostede 

en kæmpebøde, da det blev betragtet som videresalg. Hver hest skal have sin egen recept og faktura, så kan man 

godt hente ormekur med til de andre. 

Distriktet har haft en udfordring med vejret i 2011, hvor mesterskaberne druknede i vand, og blev flyttet til senere 

på året. To klubber Faxe og SYK gik sammen om at gennemføre springklasserne, og det gik rigtigt godt. Tak fordi I 

valgte at arbejde sammen, jeg tror på, at det bliver mere nødvendigt i fremtiden. Rytterne var glade for stævnerne 

blev afholdt, og det er bestyrelsen også. Jeg har fravalgt at nævne navnene på vinderne, så ingen nævnt ingen 

glemt, men et stort tillykke til alle distriktsvinderne fra bestyrelsen. 

 

Så har vi også mistet vores store militarystævne som Johan og Annelise har stået for siden 1989. De har valgt at 

stoppe, og vi har i øjeblikket ingen andre, der kan tage over. Distriktet vil gerne sige tusind tusind tak for de mange 

års kæmpearbejde i timer og måneder med at stable stævnet på benene. Vi skal senere tage beslutning om, hvad 

der skal ske med pengene. Vi håber, der på et tidspunkt kommer en klub, der tør binde an med arbejdet, så vi kan 



få military tilbage i distriktet. 

Vi har mistet 3 klubber, to er flyttet til D4 og VOK har nedlagt sig selv, da de ikke har flere medlemmer. En trist 

udvikling, men måske noget vi kommer til at se mere af. Mange er bekymret for klubbernes fremtid i de andre 

distrikter, når hesteloven træder helt i kraft i 2020. Man frygter at mange små klubber må opgive og lukke. Vi må 

se, hvor slemt det bliver i D5. Vi har dog en glædelig nyhed, og det er at Klimagården (KLIK) er blevet optaget i DRF, 

og skal endelig godkendes på rep.mødet. Velkommen til jer.  

Baunehøj har også indsendt anmodning om at blive optaget, men distriktet har dog ikke modtaget noget fra DRF 

om det endnu. 

Vores ponymålinger giver underskud, som vi heldigvis får dækket af rideforbundet og vi har målt 21 ponyer i 2011. 

På et tidspunkt i løbet af året vil der komme en opfordring til at finde endnu en ponymåler, men det hører I 

nærmere om på hjemmesiden. 

Det går ikke godt med kurser i distriktet. Alle klar-parat-kurserne blev aflyst sidste år pga. manglende tilmeldinger. 

Måske skulle man overveje at tale med DRF om, man kunne sænke kravet til antal deltagere, så rytterne kan få 

deres nødvendige kurser. Det vil jeg overlade til klubberne at beslutte, hvad de vil. 

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning af med at sige, at jeg træder af som formand og sige tak for mange gode år i 

bestyrelsen og de sidste par som formand. Det har været lærerigt, sjovt og til tider travlt og frustrerende. Til jer i 

bestyrelsen vil jeg sige tusind tak for mange gode og hyggelige timer sammen, I har bakket mig op og støttet, når 

jeg har haft brug for det. Tak til Janne for at overtage det store arbejde med stævnerne, du har meget hurtigt fået 

styr på det og lavet nye tiltag. Det tegner godt for både stævnekoordineringen og klubberne.  

8. Regnskabet kan ses på hjemmesiden. Vi har et underskud på 68.464 kr. Vi har fået tidtagerregnskabet ind i 

distriktets regnskab, så det er med.  

Budget for 2012: Vi tror på, at vi ikke skal bruge så mange penge på dækner og plaketter, da vi har en del liggende, 

så vi håber, det budgetterede underskud ender på et nul i stedet. Vi fastholder derfor kontingentet på 15 

kr/medlem. 

Der blev foreslået, om vi kunne få sponsorater på dæknerne, så udgifterne til disse kunne mindskes? Det vil 

bestyrelsen undersøge. 

9. Lisbet Tetsche blev valgt som ny formand. Tillykke med valget. 

10. Helle blev genvalgt. Niels True blev valgt ind som medlem velkommen til. 

11. Suppleant: Frank Andersen FKR og Hanne Brebøl 

12. Revisorer: Genvalg til Charlotte Hannibal og Ole Thorsen 

13. Revisorsuppleant: genvalg 

14. Annelise fremlagde som vanligt et flot militaryregnskab, og fik sat punktum for hendes og Johans store arbejde 

med stævnet siden 1989, da 2011 blev det sidste år, de stod for stævnet. Der er en konto på 35.639 kr., og der skal 

besluttes, hvad der skal ske med pengene. 

15. Bestyrelsen havde i samarbejde med Annelise og Johan udarbejdet et forslag til brug af militarypengene: 

Bestyrelsen foreslår, at kassebeholdningen fra militarystævnerne bliver gemt på en særskilt opsparingskonto de 

næste 5 år indtil udgangen af 2016, hvorefter resten af pengene, hvis de ikke er brugt, indgår i distriktets egen 

kasse. 

Pengene skal bruges til at hjælpe distriktets klubber, der vil afholde militarystævner. Hver klub kan ansøge 

distriktet om et tilskud på op til 5.000 kr. pr. år. 



Pengene skal ligeledes bruges til at hjælpe distriktets militaryryttere med at deltage i internationale stævner i DK 

og udlandet. Rytterne kan søge om hjælp til dokumenterede udgifter til rejser/transport, ophold og 

stævnetilmelding. Der kan også søges om tilskud til deltagelse i militarykurser.  

En rytter kan søge om 1000 kr. hvert halve år.                                 3/2-12:  Distriktsbestyrelsen D5 

Forslaget blev vedtaget og kontoen overdrages til Helle. 

Distriktet bad Annelise og Johan om at komme op og modtage en erkendtlighed for mange års arbejde. Det var en 

Georg Jensen skål med inskription, lidt fyld og blomster. Tusind tak for jeres store arbejde med militarystævnet. 

16. Janne har lavet en skabelon til hjemmesiden, som klubberne skal bruge fremover, når de ansøger om stævner. 

Tidsfristen er 1. september, og når man det ikke inden, skal man ikke regne med at få stævner. Man skal selv gå ind 

og se, om man har fået stævner, Janne sender ikke besked ud til klubberne, det er et alt for stort arbejde. 

Datoer for Sjællandsmesterskaberne kommer på hjemmesiden, og der arbejdes på at lave en hjemmeside for SJ-

mesterskaberne, som vi kan linke til. 

Hvis man ikke kan finde officials til et stævne, så tæller det ikke i aflyst-regnskabet. 

17. Der er 3 runder i breddestævnerne. 1 runde er afholdt hos NFRK, de to andre er 25/3 hos NOR og 29/4 hos 

BELS. Når vi har kvalifikationer laves der breddeklasser, hvor alle kan ride med. I kval.runderne er der Stafet afd. B, 

Pas de deux, Kvadrille, ponygames B og C. 

18. Kontingentet er uændret 15 kr. /medlem 

19. Ingen indkomne forslag. 

20. Det blev foreslået, at alle klubber i foråret hjælper rytterne med at få styr på deres vaccinationer ved at kigge 

dem efter ved stævnerne og forklare rytterne det. 

Eva tilbød at lave et minikursus i DRFportalen, det var der meget interesse for. Se hjemmesiden. 

Vi har to sikkerhedscertificerede klubber i D5 ud af 7 i DK. Det er flot! 

Forslag om, at alle klubberne slår hårdere ned på det med brug af hjelm. Kræv alle ryttere rider med hjelm i jeres 

klubber. 

 

  Birthe Jonasen 

  Marts 2012 

 

 


