
 Referat af Dist.rådsmøde d. 09. november 2016 
 
Mødt:. SYK, NSPR, STBR, SAR, BELS, BRN, VOSK,.SYR, RKL, NFRK. 
Ej mødt: FUKR, MØN, NOR, VIMR, FKR, KLIK, RØSK, NORD, MLR, LSP, ØLR, LFHR, SGR, 
FRKS. 

 
 
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. 

VOSK var skrevet som ej mødt, de var mødt. Ref. rettet og lagt på hjemmesiden. 
5. Orientering fra forretningsudvalget. 

Referaterne fra formandsmøderne er nu at finde på DRF’s hjemmeside. 
Lisbet følger op på om Mette Weirsøe vil være klubkonsulent. 
Erfamødet om mesterskaberne d. 4/10 blev aflyst pga for få deltagere. 
Pia Stille gennemgår hendes stævneforslag til Årsmødet. Forslaget var på under evt. på mødet 
d. 22-06-2017. 
Der debateres stadig i DRF om der skal være C-klasser ved B-stævner. 

6. Orientering fra DRF. 
DRF har 100 års fødselsdag i 2017. DRF har lagt op til at der skal foregå flere ting i løbet af 
2017. Info ligger på DRF’s hjemmeside. 
DRF opfordre klubberne til at huske at ændre deres kontaktoplysninger, når bestyrelserne 
skiftes ud. 
Tilbud fra DRF bredde om at holde et info møde om bredden. 
KLIK har allerede aftalt en info aften på Klimagården. Der er sendt mail ud, lagt på D5’s 
hjemmeside og slået op på DRF-distrikt 5 på facebook. 

7. Orientering fra kassereren. Og fremlæggelse af budget for 2016 
Budgettet fremlagt og godkendt.  
Helle havde regnskabet med, hvis nogen var interesseret i at se det.  
Der står 93655,- kr på kontoen og ca. 36000,- kr på military fonden, som er låst 2 år endnu. 
Tina Andersen, RKL spørger: Når der står så mange penge, om tilskuddet til mesterskaberne 
kan forhøjes ? 
VIMR, RKL og Søholt mangler at betale kontingent.  

8. Orientering fra hjemmesiden. 
Ang. stævneansøgninger: Janne var blevet koblet af. Niels beklager fejlen. Nyhedsbrevet kører 
igen. 
DRF-distrikt 5 er IKKE en gruppe som forretningsudvalget er involveret i. 
 



9. Orientering fra breddeudvalget. 
Ingen repræsentant til stede. 

10. Orientering fra stævnekoordinatoren.  
C-stævne koordinering d. 26-11. 
Der mangler ansøgning fra BRN, FUKR, NFRK, RKL og SYK. 
Der er alt for mange klubber, der søder stævner i maj og sept. 
Janne håber hun er klar med stævnekalenderen ved årsskiftet. 

11. Mesterskaberne 2017 
VOSK har søgt mesterskaber i indv. spring eller hold, hvis en anden klub søger på indv. spring. 
RKL har søgt mesterskab i dressur. 
NFRK vil droppe mesterskaberne. Der er for få ryttere til de penge, der bruges på 
mesterskaberne. 
NSPR har talt om, man evt. kan lave en Cup som et slags mesterskab, 2 runder i LB. 
RKL: Kan klubberne skiftes ? 
SAR: God økonomi i at afholde både indv. og hold. 
Sværhedsgraderne kan laves om år for år, hvis der ikke er ryttere nok i pågældende 
sværhedsgrad. 
VOSK: Forslag: At man tilskynder rytterne til at opgradere til C-rytter status. 
Få bredden med ind i en mesterskabsplan. 
SYR: Der skal kapacitet til, kunne klubberne stille med hjælpere. 
Der skal fortsat afholdes mesterskaber. 
Sværhedsgraden fastholdes for dressur. Spring fastlægges på årsmødet. 
Der sættes en ny dato for Erfamøde og generel afholdelse af stævner.  
Dato 25-01-2017 kl. 19 i SAR. 

12. Tilbud fra DRF - Infomøde om bredden. 
Aftalt med KLIK. 

13. Evt. 
Referater må gerne komme på hjemmesiden så hurtigt som muligt. 
BELS: Hvad gør klubberne for at holde styr på rigtigheden af resultaterne, der indsendes til 
klubranglisterne ? 
MRL: Vores ryttere skal aflevere underskrevne sedler. 
NSPR: Vores ryttere skal linke til Live som tæller. 
Repræsentantskabsmødet afholdes d. 22-04-2017 i Korsør. 
 

GLÆDELIG JUL 
 

Vi ses til årsmødet d. 16. marts. 2017  
  
 

  
  
 


