
 Nykøbing F. d. 21. juni 2022 
 

Referat af D5 årsmøde d. 21. juni 2022 på Brændte Ege 
 
Mødt: SYK, LFHR, SGR, SAR, BELS, BRN, NFRK, VASK, VIMR, SUHR, VOSK 
Afbud: LLR 
Ej mødt: SYR, NSPR, MØN, FKR, FRKS, FUKR, KLIK, MLR, STBR, MAS, VIL 
 
  
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent – Louise, VOSK 
 
2. Valg af referent – Tina, SUHR 
 
3. Opråb af klubber – se ovenstående 
 
4. Godkendelse referat fra sidste møde - Forårsmødet 2022 – referatet godkendt  
 
5. Formandens beretning v/Lisbet Tetsche.  
Se vedhæftede. Der er nu 23 klubber og 2707 medlemmer i D5. 
 
6. Orientering fra forretningsudvalget v/Lisbet Tetsche  
Der har været et spørgsmål fra et distrikt vedr. afholdelse af klasser m. bareback – Det må man 
gerne, men de skal oprettes som showklasse og skal godkendes af DRF. 
Der henstilles til at hest og pony ikke varmer op sammen. 
Reviderede ranglisteregler og mesterskabsregler findes på hjemmesiden.  
Ranglisten i D5 oprettes automatisk og alle ryttere/heste skal derfor være oprettet korrekt i 
stævnesystemet. Men det giver sig selv, da alle skal tilmelde via DRF GO, også efteranmeldelser. 
Ranglisten gælder nu også for D-stævner. Man får point for stævner afholdt i D5. 
Reglementsmøder for distrikts formænd og DRF bliver genoptaget. Hvis nogen har 
reglementsændringer, skal de meldes ind til DRF via deres hjemmeside. 
Referaterne fra distriktsmøderne skal fremover sendes ind til DRF for at blive lagt på hjemmesiden 
sammen med distriktets regnskab. 
  
7. Orientering fra DRF v/Lisbet Tetsche  
Alle klubber har fået en mail fra DRF og mesterskaber, VM-turnering mm. 
DRF vil lave et DRF-mesterskab i spring for vinderne af de forskellige distriktsmesterskaber. Det 
bliver i år i Herning. D5-Mesterskaberne skal derfor (fremadrettet) helst være før dette mesterskab. 
Der er rigtig mange C-stævner i spring på Sjælland, hvorfor det har været overvejet, at lave 
begrænsninger på dem. 
Det er en god ide at overholde ansøgningsfristerne for stævneansøgninger, så er det lettere for 
Janne, at få de ønskede datoer i hus. 
 
8. Godkendelse af regnskabet for 2021 v/Helle Koch-Hansen. 
Regnskabet blev fremlagt – der er lidt større indtægt på klubkontingent, da der er lidt flere 
medlemmer. Sjællandsmesterskaberne har været lidt dyrere, da D2 ikke har været med og 
udgiften derfor kun har været delt mellem 4 distrikter. 
Det har taget 8 måneder at få adgang til kontoen efter distriktet har fået cvr. nr.  
Regnskabet blev godkendt 
 
9. Fremlæggelse af budgettet for 2022 v/Helle Koch-Hansen.  
Tal taget fra sidste års regnskab viser et budgetteret underskud på ca. 1600,-.  Men da D2 er 
kommet med i Sjællandsmesterskaberne igen, vil udgiften til dette blive reduceret og regnskabet 
formentlig gå i nul. 
Ingen kommentarer til budgettet, der blev godkendt. 



 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Helle Koch-Hansen (modtager gerne genvalg). Genvalgt 
Louise Løvgreen Jessen (modtager gerne genvalg). Genvalgt 
 

11. Valg af suppleanter: 1. suppl.  
Tina Leire (modtager gerne genvalg). Genvalgt 
2. suppl. Pernille Mierzwa Mortensen (modtager gerne genvalg). Genvalgt 
 

12. Valg af revisorer:  
Charlotte Hannibal (modtager gerne genvalg). Genvalgt 
Niels Lundby (modtager gerne genvalg). Genvalgt 
 

13. Valg af revisorsuppleant.  
Vagn Lollike (modtager gerne genvalg). Genvalgt 
 

14. Orientering fra stævnekoordinatoren v/Janne Bæktoft.  
Military-mesterskab 27. august hos LFHR. Dressur, hold og individuelt, NSPR 24.-25. september. 
Spring, hold og individuelt, LFHR 1.-2. oktober. 
DRF reglement siger, at vi fremadrettet skal følge reglementet til mesterskaberne (der kan ikke 
søges dispensationer som tidligere) og der må kun laves andre regler for indskud og doteringer. 
Reglerne er opdateret på hjemmesiden – rytterne skal IKKE længere kvalificeres til 
mesterskaberne. Distriktet betaler dommerne, klubberne skal dække rosetter og blomster. Se 
regler her  
Opvarmning til stævner; DRF henstiller til at adskille hest og pony – bliver formentlig et krav i 
fremtiden. Det bliver et problem for rideskoleelever, hvor de rider både hest og pony. Hvis man vil 
”klage” over det, så ret henvendelse til DRF. B0 i spring, maks. 100 kr.  
Efteranmeldelsesgebyr må klubben selv fastsætte.  
Janne og Claus er gået med til, at der laves et forsøg med, at propositioner fremadrettet kan tastes 
direkte i GO uden at sende dem på mail først. Men klubberne skal være helt skarpe på 
reglementet og sørge for at alle regler er korrekte i propositionerne.  
Showklasser skal godkendes af rideforbundet. 
Propositioner – der skal stå i bemærkningerne om stævnet er inde eller ude og det samme med 
opvarmningen. 
Hvis der er klubber, der brænder for at afholde Sjællandsmesterskab, så meld det gerne til Janne. 
Stævnekalenderen er lagt på Facebook – alle må gerne tjekke om den er korrekt med det de har 
ansøgt. 
Bestyrelsen undersøger om man kan ændre formularen for stævneansøgninger, så det ikke er 
BELS, der står default, da det ikke er alle, der husker at rette klubben. 
 
15. Behandling af indkomne forslag. Skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før årsmødet.  
Ingen indkomne forslag 
 
15. Fastsættelse af kontingent, bibeholdes på 10 kr. 
 
16. Evt.  
Orientering om ny tilskudsmodel for de berørte klubber i Guldborgsund kommune. 
Næste møde er d. 15. november 
 
Louise takker for nogenlunde god ro og orden   
 
 


