
Referat af D5 Årsmøde (generalforsamling), 23. september 2020 på Hotel Falster 

Mødt: LSP, SYK, LFHR, MØN, SAR, BELS, KLIK, BRN, NFKR, VASK, VIMR, SUHR 

Ej mødt: NOR, NSPR, FKR, SGR, RØSK, FUKR, MLR, VOSK, STBR 

Afbud: SYR, FRKS 

 

1. Valg af dirigent 
Claus Skov, NFRK. Claus oplyser at indkaldelsen er udsendt 1 dag for sent, der er dog 
ingen indvendinger mod dette og årsmødet fortsættes. 

2. Valg af referent 
Tina Rosenberg, SUHR 

3. Opråb af klubber 
Se ovenfor 

4. Besøg af Morten Rodtwit, DRF 
Morten har meldt afbud. 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 14. november 2019 
Godkendt 

6. Formandens beretning v/Lisbet Tetsche 
Se vedhæftede. Beretningen godkendt. 

7. Orientering fra forretningsudvalget v/Lisbet Tetsche 
Der er kommet 3 nye dressurdommere i distriktet. 
Pr. 1. juli 2020 har DRF indgået en ny samarbejdsaftale med Dansk Erhverv (DE) 
omkring support til klubberne. Det betyder, at alle DRF’s klubber med egen elevskole 
automatisk bliver gratis basismedlem af DE, og at de øvrige DRF-klubber kan tegne et 
Basismedlemskab til en stærkt reduceret pris. 
Klubberne har fået mail fra DRF vedr. ansøgning om B-stævner i perioden april 
2021–marts 2022, der skal være DRF i hænde senest 11. oktober 2020. 
DRF samarbejder med Zirasport, så mange stævner kan ses online i denne Coronatid.  
Der har været udfordringer med DRF’s retningslinjer i forhold til Corona. 
DRF sætter licensen ned til halv pris fra 1. oktober-31. december. Fremover bliver licensen 
fortløbende og gælder derved et år frem, fra det tidspunkt, den indløses. 
Genanskaffelsesgebyret bliver helt fjernet. 
Klubkonsulenterne bliver nedlagt og der ansættes to personer i forbundet til at løfte 
arbejdet med at hjælpe klubberne. 
Aktive sammen – hver for sig - Ridesporten var #aktivesammenhverforsig og indsamlede 
over en halv million til elevskolerne, der efterfølgende kunne søge om støtte fra puljen. 
Der er repræsentantskabsmødet i DRF er den 17. april 2021 – sted endnu ikke 
offentliggjort. 

8. Godkendelse af regnskabet v/Helle Koch-Hansen 
Der har været færre medlemmer i 2019 og derved en mindre indtægt i klubkontingenter. 
Udgifter til kørsel og mødeomkostninger har været større, da posten indeholder udgifter fra 
2018, der først er refunderet i 2019. 
Der er et underskud på 14.161 kr. hvilket var budgetteret, da der var penge på bogen. 
Beholdning 98.000 kr. 
Regnskabet godkendt.  

9. Fremlæggelse af budgettet for 2020 v/Helle Koch-Hansen 
Godkendt. Budgetteret med et underskud på 2680,- kr. 



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Helle Koch-Hansen (modtager gerne genvalg) 
Genvalgt 
Louise Løvgreen Jessen (modtager gerne genvalg) 
Genvalgt 

11. Valg af suppleanter: 
1. suppleant Charlotte Hannibal (modtager gerne genvalg) 
Genvalgt ved første behandling af punktet. 
Efter behandling af punkt 12, blev Tina Rosenberg valgt som 1. suppleant. 
2. suppleant Hanne Brebøl Thorsen (modtager gerne genvalg) 
Genvalgt 

12. Valg af revisorer: 
Charlotte Hannibal (modtager gerne genvalg) 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, at Charlotte Hannibal har 2 funktioner og sidder som 1. 
suppleant samtidig med at hun er revisor. Der blev derfor valgt en anden 1. suppleant, 
hvorefter Charlotte blev genvalgt som revisor. 
Ole Brebøl Thorsen (modtager gerne genvalg) 
Genvalgt 

13. Valg af revisor suppleant: 
Vagn Lollike (modtager gerne genvalg) 
Genvalgt 

14. Orientering fra stævnekoordinatoren v/Janne Bæktoft 
Der har været rigtig mange aflyste stævner. 
Der må meget gerne være flere klubber, der afholder c-stævner, så rytterne slipper for at 
skulle køre helt til København for at starte disse. 
Der skal også meget gerne gang i afholdelsen af distriktsmesterskaberne igen, men 
klubberne byder ikke ind på disse. 
Der er ansøgningsfrist d. 15. oktober for stævner, der skal afholdes i 2+3 kvartal 2021. 
DRF’s Coronaregler gælder foreløbigt frem til marts 2021. 
Janne opfordrer igen til, at propositionerne SKAL være i hendes indbakke SENEST 6 uger 
før stævnet skal afholdes. Når klubberne har fået deres stævnedatoer, kan propositionerne 
lige så godt blive smidt afsted med det samme, så ligger stævnet også på DRF GO i god 
tid. 
Der bliver spurgt til, om det er pga. økonomi, at klubberne ikke afholder C-stævner? Dette 
kan Janne ikke svare på, det er kun klubberne selv, der ved det. 
Nogen mener, at der mangler opbakning fra rytterne og at det måske kommer til at hjælpe, 
nu hvor licensens reglerne ændres. 
Hanne (LSP) foreslår, at de klubber, der afholder mesterskaberne får et større tilskud fra 
distriktet. 
Hanne oplyser at LSP har overvejet at afholde begge mesterskaber i dressur 
(hold+individuelt) så man udnytter dommerne bedre. 
Claus (NFRK) foreslår, at distriktet betaler for dommerudgifterne til mesterskabsklasserne. 
Bestyrelsen vil drøfte dette efter mødet og komme med en udmelding før 
stævneansøgningsfristen d. 15. oktober. 
Der bliver spurgt til, hvorfor propositioner skal godkendes på mail, før de må tastes på DRF 
GO, da det er dobbelt arbejde? Janne orienterer om, at det er for at være sikker på, at 
propositionerne er 100% rigtige FØR rytterne kan se dem på GO. Propositionerne bliver 
også lagt på distriktets hjemmeside, hvilket sker når Janne har godkendt dem. 
Hanne (LSP) synes at der er en svaghed ved GO, da rytterne kan følge med og se, hvor 
mange tilmeldte, der er i de forskellige klasser, hvilket gør, at de ikke selv melder til/venter 
til sidste øjeblik, hvis der er få tilmeldte. 
Det kan også være fordi at rytterne er bange for at miste de 40,- kr. som de betaler til DRF, 
hvis stævnet bliver aflyst. Lisbet lover, at bringe videre, at klubberne i distriktet gerne ser, at 



tælleren fjernes så rytterne ikke kan se antallet af tilmeldte. 
VASK spørger til, hvorfor de ikke må afholde D-stævner, hvor de kun udskriver f.eks. LC for 
pony? Janne oplyser, at det ikke står i reglerne, men at man så lige så godt kan nøjes med 
at afholde et E-stævne, da D-stævnet ellers vil spærre for, at andre klubber kan afholde et 
D-stævne. 

15. Orientering fra breddeudvalget v/Sasha Bech Petersen 
Alt er sat på Standby 
DRF afholder inspirationsdag til breddeaktiviteter hos KLIK d. 5. oktober – det er gratis, 
men man skal tilmelde sig via GO. 
Der afholdes stadigvæk enkelte breddearrangementer hos KLIK, VASK og BELS. 
Der bliver ikke afholdt noget TREC længere, da det er alt for dyrt og besværligt at afholde. 
Der skal bruges rigtig mange dommere (3 ud af 10 skal være uddannet på C-niveau) og der 
skal bruges rigtig mange hjælpere.  
Sasha foreslår derfor, at man lige så godt kan afholde hesteteamwork i stedet. 
Sasha kommer gerne ud og hjælper klubberne i gang med de forskellige breddeaktiviteter 
og hun har også distriktets ponygamesudstyr stående, som klubberne kan låne gratis. 
Man behøver ikke, at være medlem af en klub, for at starte bredde. 

16. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag. 

17. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt 

18. Evt. 
LSP vil gerne have lov at afholde E-stævner med D-klasser. Corona regler gælder til 31/3 
minimum. DRF vil se på, om der skal ændres på der efter 31/12. 
DRF vil ikke ændre på sværhedsgraden ved E-stævner.  
Kan D5 lave et forslag til repræsentantskabsmødet? Det besluttes at Hanne (LSP) laver et 
udkast. 
Lisbet spørger forsamlingen, om der skal afholdes julemøde eller vi skal vente med næste 
møde til årsmødet i marts?  
Julemødet fastholdes indtil videre. 
 
Claus takker for et pænt fremmøde. 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Tina Rosenberg, SUHR 

 

 

 


