
 Referat af Dist.rådsmøde d. 22. juni 2016 
 
Mødt:.LSP, SYK, NSPR, LFHR, ØLR, SGR, STBR, SAR,, BELS, FRKS, BRN, VOSK. 
Ej mødt: FUKR, MØN, NOR, VIMR, FKR, KLIK, RØSK, NFRK, SYR, NORD, RKL, MLR,  

 
 
1. Valg af dirigent. 

Niels True 
2. Valg af referent. 

Charlotte Hannibal 
3. Opråb af klubber. 

Se ovenfor 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der var nogle spørgsmålstegn i ref.fra julemøde. Derfor skal ref. tjekkes efter inden de 
offentliggøres. 

5. Orientering fra forretningsudvalget. 
Har Dist.rep. spurgt i klubberne om, der kan findes en klubrepræsentant i D5. Ja Mette Weiersø 
fra NSPR vil gerne. Der klappes. 
Der skal laves mere fælles ensartet linie for dressurdommere. Niels-Erik Bøchman og  Helle 
Westh skal være mentorer. N-E B har spurgt om distriktet vil sponsere frokost til. Det siger D5 nej til. 
Facebook: Distrikt5-DRF. Der har været uenighed om hvad der måtte skrives på siden. Der er 
skrevet retningslinier i “oplysninger”. Forretningsudvalget blander sig ikke, da det ikke er en 
officiel D5-side. Siden bruges som opslag for arrangementer.  

6. Orientering fra DRF. 
DRF fejre 100 års jubilæum 26-8-2017. Afholdes ude i klubber denne dag. Der kommer 
materiale fra DRF til klubberne. DRF udsteder en logo-konkurrence. Der kommer mere info på 
DRF.dk 
DRF får nyt kommunikationssystem så det bliver mere digitalt. DRF Spot og DRF Go lægges 
sammen. 
DRF nedsætter en arbejdsgruppe, der skal beskrive den nye forretningsorden for distrikterne. 
Klubbernes kontingentindbetaling til DRF er under ændring..Der blev gennemgået ny 
udregningsmodel på Repræsentantskabsmødet.i april. 
Der skal indføres 0-tolerance for blod på hesten i spring som det er i dressur. 

7. Orientering fra kassereren. Og fremlæggelse af budget for 2016 
Budgettet gennemgås. Der en fejl i beløbet til tidtageranlægget. Godkendes endeligt på næste 
møde. Budget og Regnskab sættes på hjemmesiden. Pt. er der 110.000 kr på kontoen og 
36.000 kr på militaryfondens konto.. 
Næsten alle klubber har betalt kontingent til distriktet. RKL, NFRK, Søholt og VIMR mangler. 

8. Orientering fra hjemmesiden. 
Annoncører må gerne få lagt banner op på hjemmesiden. Klubberne kan opkræve 500,-kr for en 
annoncør. 
HUSK opdatering af relevante navne i klubberne, hvis der kommer nye personer på posterne. 



Alle arrangementer med dato kan sættes på kalenderen. 
Dagsordenen skal på hjemmesiden 14 dage før mødet afholdes. Det står i forretningsordenen. 
Nyhedsbrevet virker ikke pt. Niels undersøger hvorfor. 

9. Orientering fra breddeudvalget. 
3 klubhold RKL, NSPR og SAR skal til Vilhelmsborg d. 25-26/06 
Gerne flere hold må deltage næste år. Er der en klub, der vil byde ind på at afholde 
kvalifikationerne til næste år 
KLIK afholder TREC 
Ponygames tingene står på BELS til frit udlån i klubberne.  

10. Orientering fra stævnekoordinatoren. Og referat fra Repræsentantskabsmødet d. 17. april. 
Læs ref. på DRF’s hjemmeside. Super gode workshops. 
Ærgerligt at der ikke er flere klubber i D5 , der deltager. 
Stævneansøgningerne for kvt.4 2016 og kvt 1 2017 er ikke automatisk sendt pga. opdatering af 
hjemmesiden. 
Janne beklager, at hun har været nødt til at rykke for ansøgninger. 
Niels retter op på det, så det fungerer igen. 
Info fra stævnekoordineringsmødet: Der er ikke så mange C-stævner men mange D-stævner. 
Der er udfordringer med D2, da de vil afholde stævner, som det passer dem - men den går ikke. 
Klubberne skal have ros for, at propositionerne er kommet til tiden :-) 
SAR har fået lov til at afholde mesterskaber for hold og indv. dressur samme weekend, da ingen 
andre klubber vil afholde bare det ene. 
HUSK: 15. okt.er der ansøgningsfrist til stævner i 2. og 3. kvt 2017. 

11. Visioner for Mesterskaberne. Skal de planlægges for flere år - evt. med et rul mellem 
klubberne. 

Flere klubber har ikke faciliteterne til, at et rul mellem klubberne vil være en god idé.  
Klubberne er ikke interesseret i at planlægge flere år ud i fremtiden. 
Mesterskabs -ønsker/-weekend har allerede 1. prioritet, når det påføres ansøgningsskemaet. 
Mange klubber vil gerne afholde mesterskaber i 2017. 
Klubberne er velkomne til at slå sig sammen om at afholde mesterskaberne. 
Skal D5 betale halvdelen af dommer udgifterne ? 
Skal der bruges flere penge til mesterskaberne, så der ikke så mange penge til bredden ? 
Skal der laves en mesterskabs-erfagruppe ? 
Pkt.sættes på dagsordenen igen til nov.mødet. 

12. Ændringsforslag til udvidelse af antallet af klubber til deltagelse ved E-stævner. 
Se bilag til dagsordenen. 
Lang snak om mulighederne 
Skal der åbnes op for antallet af inviterede klubber fra 3 til 5 ? 
Skal der max. højde på klasserne eller max. sværhedsgrad ? 
Skal E-stævner udløse færre D-stævner for den arrangerende klub ? 
2017 er prøveår. 
Distriktsrådsbestyrelsen blev enige om 5 klubber og max. sværhedsgrad 0 
Må ikke afholdes samtidig med D-stævner på sammen side af Strømmen.  
E-stævnerne afholdes efter DRF’s reglement. 



 
Klubmesterskab ved E-stævner må gerne afholdes i sværhedsgrad højere end 0.  
Evaluering på novembermødet 2017. 

13. Evtt. 
Ingen emner. 
 

Vi ses til mødet d. 9. nov.2016 
  
 

  
  
 


