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Møde/dato: DR-Distriktsrådsmøde, mandag den 24. september kl. 19.30 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt 12 

Afbud fra: Thorsø Rideklub, Sabro Rideklub 

Referent: Marietta 

Pkt. Beskrivelse Diskussion, handling og beslutning Ansvar 

A. Fremmødte klubber Fremmødte klubber noteres i mødeprotokol  

B. Valg af ordstyrer Tytten Alle 

C. Godkendelse af 
seneste referat 

Kommentar til referatet pkt. 10: 

 Før i tiden skulle man melde til distriktsrådet, hvem der 
repræsenterer klubben. Det fungerede godt. 

 Det kan ses på GO, hvem der er repræsentant for klubben.  

 Hvis man er forhindret er det vigtigt, at give besked til 
Distriktsbestyrelsen.  

 Det er kun én distriktsrepræsentant fra hver klub, der er 
talerør for klubben. Der er også dem, der må stemme. Men 
det er kun positivt, hvis flere fra klubberne møder op til 
distriktsrådsmøderne.  

 Referatet er godkendt. 

Alle 

D. Oplægstid  Helle Heede vil gerne, på næste møde, komme med et oplæg 
om, hvor ridesporten er om 10-15 år. Flere medlemmer af DR 
ønsker at få Helles oplæg ud forinden, så det kan diskuteres i 
klubberne. 

 

1. DRF-info  Lis 

2. Nyt fra formanden 
A. 70-års 

reglen 
B. GDPR 
C. Fortrolighed 

A. 70-års reglen - Den er nu ophævet, og nogle er vendt tilbage 
til de opgaver, de tidligere har varetaget. De officials der står 
på GO er autoriseret, så dem kan man trygt bruge. 

B. GDBR - På Ride forbundets hjemmeside, kan man læse, hvilke 
regler, der gælder. Man kan ikke længere sende fx restancer 
på samme måde, som klubberne tidligere har gjort. DRF 
arbejder på et sikkert mailsystem. Vær opmærksom på det.  
Link til Dansk Ride forbunds hjemmeside om persondata: 
https://www.rideforbund.dk/Klubdrift/Lovkrav%20jura/Perso
ndata.aspx 
GO og Equip er godkendt i forhold til persondataloven. 
Kommentar: 

 Tre klubber har lavet og sendt en GDBR-politik, og den er 
sendt ud til klubbens medlemmer. Hylke Rideklub har lavet 
deres egen politik. Den kan ses på deres hjemmeside.  

 Det forespørges om DRF kan lave et samarbejde med E-boks 
om at sikkert sende personfølsomme oplysninger ud til 
klubbens medlemmer. 

 Kan vi få en ud til et DR-møde, der kan fortælle om GDBR? 

Lis 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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C. Fortrolighed - Der er udfordringer med fortrolighed blandt 
klubberne. DRF er opmærksom på dette, og de vil følge op på 
det, hvis bestyrelserne ude i klubberne ikke kan overholde 
fortrolige oplysninger. De oplever, at der kommer flere og 
flere personsager, der både involverer børn og voksne. Husk, 
at behandle alle personoplysninger med fortrolighed. 
Kommentar: 

 Nogle klubber underskriver tavshedspligt, når de 
kommer ind i bestyrelsen, men problemet er, at det 
er svært at sanktionere, hvis tavshedspligten bliver 
brudt. 

3.  Foreløbig status på 
distriktsmesterskab
erne 2018 

 Distriktsmesterskaberne blev afholdt på Vilhelmsborg 
i både dressur og spring.  

 Vinderne kan ses på D12’s hjemmeside. Der var 
klapsalve til de nye distriktsmestre 

 Der var flere starter end i 2017 

 Mette H. Rasmussen havde været behjælpelig med 
sponsorater 

 Tilbagemeldingerne fra deltagere er gode. 

 Vi regner stadig på økonomien 

 Der fremkom positive kommentarer på DR-mødet.  

René Lyngø 

4. Nyt fra kassereren 
A. Status på 

økonomi 
B. Manglende 

kontingentb
etaling fra 
klubber 

 

 Tre klubber mangler indbetalinger og det kan medføre 
eksklusion. 

 Kun en klub bruger PBS/Nets 

 To klubber har betalt før tid 

 Fire klubber har betalt til tiden, hvor af den ene var tilmeldt 
PBS/Nets. 

 I august sendte Knud mail med et rykkergebyr på 500,-, så 
reagerede de sidste klubber 

 Der er kommet 2600,-  ind i rykkergebyrer. 

 Husk, at opdatere jeres adresser mv. på GO. 

 Lige i øjeblikket er der et overskud på knap 100.000,- men der 
mangler stadig regninger fra talentsamlingerne. Der kommer 
også lidt udgifter til de almindelige kurser.  

 Distance har ændret på doteringer til distancen, så de har 
overskredet budgettet. 

 Regningen på distriktsmesterskaberne er endnu ikke opgjort. 

 Knud gør opmærksom på, at den nye kasserer kan lave et 
andet betalingssystem.  SPS bruger PBS/Nets til betalinger, og 
de synes, at det fungerer godt.  

 PBS/Nets har et mindre system, der er designet til foreninger.  

 Til julemødet vil der komme et estimeret regnskab 2018 
budget for 2019, sådan  at der er bedre tid til at finde officials 
til distrikstmesterskaberne. 

Kommentar: 

Knud 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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Lizza appellerer til, at Knud skal blive som kasserer i D12. De andre 
klubber støtter op. 
Det besluttes at budget 2019 sendes ud 1. november, så klubberne 
kan gennemlæse det forinden. 
 

5. Nyt fra 
stævneudvalg 

  

 a. Dressur/hest Intet nyt Anne-
Louise 

b. Dressur/pon
y 

Talentsamling se kursusudvalg Jesper 

c. Spring/hest Intet nyt Helle 

d. Spring/pony Intet nyt René 

6. Nyt fra bredde 
A. Møde på 

Vilhelmsbor
g 29. 
september. 
Se Go 

 Der er afholdt kursus på Vilhelmsborg for dem, der 
interesserede i Bredde-discipliner.  

Eva/Rene 

 a. Military  Eva 

 b. Distance  Eva 

 c. Voltige  Eva 

7. Nyt fra 
kursusudvalget 

 Ad-hoc-udvalg afholder møde. 

 Der arbejder på et kursus for lærere i forbindelse med Åben 
skole 

 Talentkurserne er næsten afsluttet. Talentspring er afsluttet 
med meget flotte tilbagemeldinger. Forældre og børn er 
blevet bedt om, at evaluere på underviserne ved 
talentsamlingerne. Ponydressur har haft stor tilslutning, og 
aldersmæssigt passede de godt sammen. 10. november er 
sidste undervisningsgang. Positive tilbagemeldinger herfra 
også. 

 Lizza har skrevet til Jakob Guldmand angående et temamøde 
med det ene punkt om stoffer d. 19. november på 
Vilhelmsborg fra kl. 18-20.30. Generalsekretær og 
næstformand inviteres til deltage i tema-aftenen. Der vil også 
blive inviteret en SSP-medarbejder fra Aarhus Kommune. 
Tema-mødet er for forældre, unge og bestyrelser i klubberne. 

 Tema-møde med Glen om hestetandpleje d. 6. november 19-
21 på Vilhelmsborg.  

 Kurser på vej vedrørende: 
- Officials og officials D-dommere 
- Temaaften med dyrlæge om fx hvad gør vi i tilfælde af 

Herpes-udbrud 
- Persondata-loven 

  
 

Jørn 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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8. Sekretær/Webmast
er 

Intet nyt Marietta 

9. Eventuelt  Skårupovergård har 35-års jubilæum samtidig med Nordisk 
Mesterskab. Det er rigtig ærgerligt, at det falder sammen 

 Tag Military med i overvejelserne, når der arrangeres 
distriktsmesterskaberne 

 HIRI-glæder sig til oplæg om, hvor er vi henne om 10 år. Det 
er bekymrende. 

 Det overvejes om stilspringning skal afvikles. Der mangler 
dommere. DRF er også bekymret for, hvor ridesporten er på 
vej hen. Der er møde d. 30.09 om reglementsændringer. Skriv 
en mail til Lis, hvis der er ideer til reglementsændringer. 

 Officials på orlov mangler informationer så som nyhedsmail, 
besked om samlinger m.m. fra DRF. Det er kritisabelt. Det bør, 
der laves om på.  

 Military vil gerne i kontakt med klubberne i D12 fx til et 
Subaru-cup. Military-udvalget vil gerne hjælpe, hvis nogle 
klubber tænker, at de vil afholde sådanne stævner. KONTAKT 
endelig military-udvalget (Malene Pedersen), hvis der er 
nogen form for interesse. Alle klubber med en udendørs 
springbane eller stor hal kan afholde et Subaru-Cup. Der 
anvendes transportable spring. 

 Nogle klubber har lånt springene til en sommerlejr 

 Bør vi ikke inddrage vores medlemmer i snakken om, hvor vi 
er på vej hen? Og hvordan gør vi det?  

 Hilsen fra Mette Ulldall søger 25 ekvipager til et 
forskningsprojekt og hvordan rytterens vægt ift. samarbejdet 
med ponyen fx balance undersøges. Rytterne skal ride det der 
svarer til en LB-dressur. Mere info kan læses på D12’s 
hjemmeside. 

 

 

10. Næste møde Julemødet d. 3. december kl. 19.00 
1. Kort info fra Lis/DRF 
2. Første november kommer budgettet ud 
3. Tilmelding til julemødet  

Alle 
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