
 
 Nykøbing F. d. 5. oktober 2021

 

 Referat af D5 Årsmøde (generalforsamling), 5. oktober 2021 på Hotel Falster

Mødt: LSP, SYK, SYR, LFHR, MØN, SAR, BELS, KLIK, MLR, BRN, NFRK, VASK, SUHR,
MAS, VIL.

Ej mødt: NOR, NSPR, FKR, SGR, FRKS, FUKR, VOSK, VIMR, STBR.

Dagsorden

1. Ranglistevinderne gratuleres
Bestyrelsen har valgt at overrække pokalerne på trods af meget få stævner.
Da der var pointlighed, er vinderen den, der red højeste sværhedsgrad.
Pony dressur: Victoria Dorthea Munk (SAR), Dressur Hest: Nathalie Hansen (LSP)
Spring Pony: Emilie Hyldgaard Jacobsen (SAR), Spring hest: Cecilie May Lauridsen
(NSPR)
Hanne og Ole Brebøl Thorsen fik overrakt en gave for deres mange år i distriktet.

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Louise Løvgreen Jessen

3. Valg af referent
Tina Rosenberg, SUHR

4. Opråb af klubber
Se ovenstående

5. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

6. Formandens beretning v. Lisbet Tetsche
Se vedlagt

Hanne oplyser at det er Olivia Bille Jensen (SUHR) og Karla Marillo Skov (LSP),
der red Nordisk Mesterskab.
Der var spørgsmål omkring, hvornår man som bestyrelse skal melde noget ud, hvis
der er Herpes i stalden. Hanne Brebøl mener ikke, der er oplysningspligt omkring
Herpes, men det er bedre, hvis det bliver meldt ud til alle.
Susanne Bille mener at det er vigtigt at være åben omkring alle typer Herpes og
hvilken variation det er.

7. Orientering fra forretningsudvalget v. Lisbet Tetsche
Der skal være VM i Herning i 2022. DRF har i den forbindelse lavet en VM turnering
for klubberne på landsplan. Der er klubber, der har afholdt disse VM klasser.



Der har været udskrevet D-stævner med højere sværhedsgrad end 3, det må man
ikke. Og ved E-stævner må man ikke holde over sværhedsgrad 0.
Der er 2 nye klubber og vi har sagt farvel til Rønnede Sportsrideklub, der er
fusioneret med Haslev.
DRF har udbudt en masse kurser til officials, Lisbet opfordre til at kigge hjemme i
klubberne om der er medlemmer, der vil uddannes.
DRF overvejer om der skal ændres på distriktsgrænserne. Der er nedsat et udvalg.
Der er frist for ansøgning af B-stævner d. 10. oktober.
I år er indkaldelsen til årsmødet sendt ud på mail, for at prøve at ramme flere
klubber. Adresserne er hentet fra GO.
Pernille, VASK: Hvad er distriktets holdning til distriktsgrænserne? Skal vi tage en
snak i distriktet om, hvilken holdning klubberne i D5 har? Lisbet oplyser, at det ikke
er så langt endnu. Det handler formentlig om, hvor mange, der deltager ved
stævner mm. Vi afventer en mere konkret udmelding fra DRF.

8. Godkendelse af regnskabet for 2020 v. Helle Koch-Hansen
Regnskabet godkendt

9. Fremlæggelse af budgettet for 2021 v. Helle Koch-Hansen
Pernille VASK, spørger til om det ikke er en dyr hjemmeside. Helle oplyser, at det
også er til drift af hjemmesiden.
Budget godkendt

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Claus Skov (modtager gerne genvalg) - Genvalgt
Janne Bæktoft (modtager gerne genvalg) - Genvalgt
Lisbet Tetsche (modtager gerne genvalg) – Genvalgt

11. Valg af suppleanter:
1. suppl. Tina Leire Rosenberg (modtager gerne genvalg) - Genvalgt
2. suppl. Hanne Brebøl Thorsen (modtager ikke genvalg) – Pernille Mierzwa
Mortensen blev valgt.

12. Valg af revisorer:
Charlotte Hannibal (modtager gerne genvalg) - Genvalgt
Ole Brebøl Thorsen (modtager ikke genvalg) – Niels Lundby blev valgt

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

14. Fastsættelse af kontingent
10 kr. pr. medlem – fortsætter uændret

15. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag



16. Orientering fra stævnekoordinatoren v. Janne Bæktoft
Janne har intet overblik over afholdte eller aflyste stævner i 2021.
Distrikt 2 har meldt sig ud af stævnekoordineringen af C-stævner. De har været
meget utilfredse med samarbejdet. De er derfor heller ikke med i
Sjællandsmesterskabet.
Forretningsudvalget har talt om, hvorvidt det er nødvendigt, at propositionerne også
lægges på hjemmesiden.
Propositionerne skal altid sendes på mail til Janne, før de oprettes på GO, da det er
meget lettere at rette dem der end på GO.
Datoerne skal fortsat på hjemmesiden, men ikke propositionerne.
Ansøgning til kvartal 2 og 3 er d. 15. november 2021.
Det er for svært at skaffe startere nok til stævnerne. Susanne Bille, SUHR pointerer,
at der også er regler oppefra, der gør det svært.
Susanne, SYR – Synes at det er alt for dyrt, hvor man skal have ”det rigtige” udstyr
– børnene vokser meget hurtigt ud af stævnetøj.
Pernille, VASK: det må ikke koste 100 at starte en klasse til et D-stævne.
Er det rytternes eller klubbens opgave, at holde øje med udklasning? Det er
rytterens, men hvis klubben ved det, så skal rytteren kontaktes og have mulighed
for at melde om.
Stævneansøgningsskemaer, der skal vælges om man søger om D- eller C-stævner.
Når I har fået godkendt stævnerne, så opret datoerne på GO med det samme.
Og opret gerne propositionerne i god tid!
Klubberne opfordres til at læse reglementerne!
Ring gerne til rideforbundet, så hjælper de gerne – alle klubberne betaler til det.
Hvis der skal rettes noget, efter stævnepropositionerne er godkendt, så skal DRF
kontaktes, da Janne ikke har rettigheder til at redigere.
Lisbet vil gerne tage kontakt til DRF, så de kan komme på næste møde – så gå
hjem i klubberne og snak om, hvilke punkter, der kunne være relevante.

17. Orientering fra breddekonsulent v. Sasha Bech Petersen
Sasha har trukket sig fra udvalget i DRF, men er stadigvæk breddekonsulent i D5.
Der kører en masse cups, som rytterne kan deltage i. Hvis man vil vide mere, kan
man se på DRF hjemmeside eller kontakte Sasha. Sashas mail:
sashabech@hotmail.com

18. Skal vi sætte prisen ned for leje af tidtagningsanlægget?
Der er ingen C-stævner og anlægget står og samler støv. Det koster pt. 1000,- at
leje. Anlægget står hos Claus Skov, der også er flink til at levere det, hvis han kører
alligevel. Prisen sættes ned til 500,- kr.

19. Skal ranglisten være for D-stævner
Der er ikke ret mange C-stævner tilbage. Når D-stævnerne skal være med, skal der
laves differentiering på pointene, så man får mere jo højere stævner man starter.
Dorthe Munk foreslår at skæve til Trakehner Forbundets point system. Dorthe
sender link til Lisbet.
Det foreslås at skæve til om andre distrikter har et pointsystem.

mailto:sashabech@hotmail.com


Lisbet laver et udkast.

20. evt.
Pernille, VASK – ved man hvorfor der er så mange klubber, der ikke deltager i
årsmødet.
Kunne man prøve at lave et personligt skriv til de klubber?
NFRK, kan man lave en slags holdturnering, hvor man besøger hinanden og rider
mod hinanden?
D5 kunne måske afholde et stort fælles mesterskab, hvis ildsjæle fra flere klubber
satte sig sammen.
VASK -  har ikke faciliteter, men vil godt kunne stille 3-4 mand for at hjælpe andre.
VASK, hvis man er klub under DRF har man så ikke mødepligt til at bestemt antal
møder? Lisbet undersøger.
SYR – har lige holdt mikrostævne, men det er svært, når man mangler hjælpere.
Findes der f.eks. kurser for skrivere?
BELS laver noget ”rid for dommer” hvor skriverne kan øve sig.
VASK, der mangler bl.a. dommere – man kan søge kommunen om tilskud til
uddannelse.

Der er en Facebookgruppe ”Stævne hjælp i D5” ;
https://www.facebook.com/St%C3%A6vne-hj%C3%A6lp-i-D5-1300206976684164
Klubberne må gerne dele gruppen også, så medlemmerne også kender gruppen.
Klubberne må også gerne dele referatet fra D5 møderne lokalt også.

Tak for god ro og orden.
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