Møde/dat DR-Distriktsrådsmøde, mandag den 26. marts 2018 kl. 19.30 i Dragonstuen på
o:
Vilhelmsborg
Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt 12
Afbud fra: DVRK, FAVR, RKH, STE
Referent:
Marietta
Pkt Beskrivelse
Diskussion, handling og beslutning
Ans
var
A.
Fremmødte
AJR, BÆK, DDHS, DRK, HARK, HERK, HIRI, HYOR, KARR, KIRK, KOOR, KSRK,
klubber
KRT, LIND, MLRK, MER, MJR, RORK, SABR, SIR, SBR, SKÅR, SSRK, SPS, SDS,
THOR, TØRK, VOS, ØRSR, AAR
B.
Valg af
”Tytten” er valgt som ordstyrer
Alle
ordstyrer
C.
Godkendelse Referatet er godkendt
Alle
af seneste
referat
1.
DRF-info:
Slåes sammen med punkt 2
Lis
2.

Nyt fra
formanden:

Orientering:
• 70-års reglen: DRF vil ændre 70-årsreglen, så man også kan være
officials, når man er fyldt 70. For at tilpasse sig de internationale
regler.
• Status på ”Equipe”: Er kommet for at overtage for EVENT. Event
lukker 31.03. Sørg for at få flyttet resultater over i Equipe. Det
skal gøres manuelt. Hvis ikke det bliver gjort forsvinder det.
Systemet fungerer godt. Persondataloven overholdes i Eqiupe.
• Udstyrsundersøgelse og næsebåndsregel: En undersøgelse
beviser, at stramninger af næsebåndet kan hænge sammen med
sår i hestens mund. Ryttere opfordres til at buge sund fornuft.
Reglen evalueres ultimo 2018.
Tytten gør opmærksom på, at ”pinden” der skal bruges til at måle
afstanden med, ikke er nem at rengøre. Ryttere er nervøse for,
om der kan spredes hestesygdomme.
Syddjurs - Er det klubberne eller TD’ere, der skal tjekke
ridehjelme? Det er rideskolen og rytteren, der skal sørge for at
sikkerhedsudstyret er i orden, på rideskolen, TD tjekker til
stævner
• D-licens: Lis har spurgt DRF-hovedbestyrelsen om, hvorfor Dlicensen ligger på 250,- Hun har ikke fået et fyldestgørende svar.
Lis har bedt om en redegørelse på den voldsomme stigning, det
første udspil var omkring 50 kr. Repræsentantskabsmødet.
Sabro Rideklub - har sendt en klage til hovedbstyrelsen. Hun
opfordrer til, at klubberne skal stå sammen.
SPS - Ros til Lis for at prøve at påvirke beslutningen.
• Rideskoleundersøgelsesprogram: Rideklubberne skal gerne svare
på det undersøgelsesskema, der er sendt ud fra DRF hurtigst
muligt. Hvis I ikke har modtaget skemaet, skal I sørge for at få
opdateret klubbens kontaktoplysninger i GO samt tage kontakt til
DRF og bed om et skema

Lis

•
•

3.

Nyt fra
kassereren
• Regns
kab
2017

Repræsentantskabsmøde er 21. april på Scandic i Kolding. Sørg
for at få tilmeldt jer fra klubberne
Punktet afsluttedes med en reminder om persondataloven.
Klubberne opfordres til at gå ind på dansk
idrætsforbundshjemmeside, hvor man kan se, hvordan man skal
forholde sig til persondataloven, børneattester m.m.
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2018/januar/
20180130_ny_pjece_om_persondataloven
Knu
d

Knud gennemgår regnskabet 2017
• Indtægter ca. 317.000,• Udgifter ca. 393.00,• Underskud på ca. 77.000,Efterfølgende spørgsmål og kommentarer:
• Under gennemgangen spørges der ind til underskuddet på
Distriktsmesterskabet 2017. Knud forklarer at startgebyret var for
lavt, der var uforudsigelige udgifter i forbindelse med leje af
Vilhelmsborg og at en tidligere dato, vil give flere lyse timer=flere
starter.
•

Bestyrelsen roses for at arrangere distriktsmesterskabet. Der
gives udtryk for, at det er en oplevelse for rytterne at komme til
distriktsmesterskab på Vilhelmsborg.

Punktet afsluttes med at regnskabet godkendes enstemmigt - kan ses på
hjemmesiden
•

Budge
t 2018

•

Forslag - Kontingent hæves fra 25,- til 30,- kr.

•

Klubstævnegebyr hæves til 200,- fra 1.april

Knud fremlægger budgettet 2018
Efterfølgende diskussion vedrørende fordele og ulemper ved stigninger
på kontingent og gebyr.
I forbindelse med diskussion og afstemning kom der indsigelser fra blandt
andre SPS, der mener at distriktet skal se på omkostninger i stedet for
kontingent og gebyr.
Efter diskussion afholdes afstemning. I forbindelse med afstemningen var
der ikke nogen, der krævede skriftlig afstemning.
Afstemning om kontingentstigning på 5,-:
-

15 stemmer imod
13 stemmer for
1 ikke afgivet stemme

Forslaget om kontingentstigning opnår ikke flertal og forkastes derved.
Hvilket medfører at budgettet ikke kan godkendes.
Da det står i vedtægterne, at der ikke kan laves en stigning på 100,- på Dstævner, udenom distriktsrådet, er ingen af forslagene til budget 2018
vedtaget.
Efterfølgende har distriktsbestyrelsen erfaret, at vi ikke har fulgt den
korrekte procedure i forbindelse med afstemningen. Ifølge vedtægterne
fra DRF stemmer man efter antal af medlemmer i klubben. 1 stemme pr.
50 medlemmer. Se eventuelt hjemmesiden under D12 forretningsorden.
Derfor har distriktsbestyrelsen besluttet, at indkalde til et ekstra
distriktsrådsmøde.
Efter en kort pause, som distriktsbestyrelsen brugte på at finde ud af,
hvordan man kan komme videre med et ikke godkendt budget, blev det
meldt ud, at distriktsbestyrelsen ikke længere kan afholde
Distriktsmesterskaberne. Derfor sendes distriktsmesterskaberne igen
tilbage til klubberne.

4.

Valg til
distriktsbesty
relsen

•

Knud opkræver D-stævner-gebyr for stævnesæson 2018-19
sammen med kontingentet.

•

Knud meddeler, at han stopper som kasser næste år. Der søges
derfor ny kasser til 2019 - slås op på hjemmesiden

Beslutning:
Følgende er på valg:
Funktion
Navn
Formand
Lis Mølholm
Juul

Status
Modtager
genvalg

Ansvarlig
Anne-Louise
dressur/hest M. Davidsen

Modtager
ikke genvalg

Ansvarlig
spring/hest

Modtager
genvalg

Helle Knop

GENVALGT

Indvilligede i genvalg,
Da der ikke var andre
kandidater
GENVALGT

Følgende har ønsket at opstille til posten som ansvarlig for pony/spring:
• Rene Lyngø - VALGT IND I BESTYRELSEN

5.

Nyt fra
stævneudvalg

•

Distriktsmesterskab 2018
Erfaringer fra 2017 gør at:
• Distriktsmesterskab bør ligge ren måned tidligere
• Indskuddet skal hæves
• Der skal gøres større indsats ift. sponsorer

Hell
e
Eva

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
6.

Dress
ur/he
st
Dress
ur/po
ny

Klasseniveauet sænkes til LC3 - det betyder at man kan
klassificere sig ved D-stævner.
Stævneudvalget vil gøre en stor indsats for at mindske
udgifter til distriktsmesterskabet, men det koster at være på
Vilhelmsborg. Stævneudvalget går efter at holde budgettet
på de 50.000,Det koster 5000,- at leje springbane med udstyr.
Eva - med 30-40 ekstra starter om dagen. Vil budgettet kunne
holdes.
Helle - Få meldt ind fra klubberne også med sponsorere, hvis
vi alle hjælper med, kan vi holde udgifterne nede.
SPS - Det er en udfordring at finde hjælpere til
distriktsmesterskaberne. Første prioritet er at finde hjælpere
til egen klub.

Info om tidstagningsanlæg
Lejen bliver lavet om til en dagspris. Se på hjemmesiden.
• Ikke noget

•

Ikke noget

Spring
/hest
Spring
/pony

Nyt fra
bredde

Orientering:
•
D12´s Breddestævner kan nu findes på GO under "Bredde"
•
Landsdelsfinalerne afholdes i Herning ved Landsskuet d. 5.-7. juli
2018

•

Nyt
fra
milita
ry

•

•

Nyt
fra
distan
ce

•

•

Kontaktperson: Sanne Klarborg vil fremover deltage i DRmøderne som repræsentant for military. Kan dog ikke være
tilstede i dag pga. sygt barn.
Vil gerne uddele gavekort til Military-stævner. Vil andre klubber
være en del af det, kan hun kontaktes.
Det oplyses at D12 er det distrikt, der holder flest militarystævner.
Der bliver to store stævner:
- Subaru-cup
- Kallehavegård afholder et internationalt militarystævne.
Kontaktperson: Sonja Van Willigen, distance-sporten er pt i
udvikling. Man gør en stor indsats for at få flere ryttere for både
junior, youngrider og senior. Der kommer mere på hjemmesiden.
Der søges ambassadører til sporten. Sonja er ambassadør, og hun
vil gerne komme ud i klubberne og fortælle om sporten.

Hell
e
Ann
eLoui
se
Hell
e
Jørn
Eva

Eva

Eva

•
•
•
•
•

Nyt
fra
voltig
e

•
•
•
•
•
•

7.

Nyt fra
kursusudvalg
et

•

•

•
•

Der laves også kurser, så juniorer også kan komme med
Der er to dygtige danske distanceryttere i Belgien og Spanien
Der afholdes træningssamlinger på Billund Travbane og Skovbo
travbane.
Sonjas kontaktoplysninger ligges ud i distriktet. Hun vil gerne
kontaktes og komme ud i klubben og fortælle.
Kontaktperson: Charlotte Præstgaard, hun kan ikke komme i
dag.
Tørring Rideklub er den eneste voltigeklub i distrikt 12
På næste møde vil Charlotte fortælle mere om sporten både
konkurrence og bredde.
Klubberne er velkomne til at kontakte Charlotte. Hun vil gerne
udbrede sporten.
I Tørring er der udtaget 3 ryttere til bruttolandsholdet. Deres mål
er at komme til EM
Hen over vinteren er der afholdt træheste-konkurrence. Finalen
er i Københavns Tivoli.
Talentsamlingerne har været i licitation:
• Frank Kejlberg - SPS afholder springtalentsamling
• Stald Vallentin -afholder dressurtalentsamling
Kursusudvalget har besluttet at lave et forslag til et kursus i
forbindelse med åben skole. Det er lærere, der skal på kursus.
Målet er at udbrede ridesporten gennem åben skole, og
forhåbentlig tiltrække flere medlemmer.
Temaaften med Glen Espersen - Hestetandplejer
Temaaften om officialsuddannelserne. Der er tre springdommere,
der har trukket sig.

Lizza efterspørger en oversigt over, om alle klubber har en
stævnetilrettelægger, for at afdække behovet for et sådan kursus.
8.

Sekretær/We Orientering:
bmaster
• Det forventes at mindst 1 repræsentant fra hver klub deltager i
• DRmøderne
møde
• Evt. afbud sendes til sekretær@distrikt12-drf.dk
r 2018
• Møderne afholdes på Vilhelmsborg i Dragonstuen på 1. sal i
inspektørboligen
• Punkter der ønskes behandlet på et møde skal mailes til formand
og sekretær senest 3 uger inden mødet
• Datoer for øvrige distriktsrådsmøder i 2018:
• Mandag 18. juni 2018 kl.19.30
• Mandag 24. september 2018 kl. 19.30
• Mandag 3. december 2018 kl. 19 med efterfølgende
julefrokost for alle i distriktsrådet

9.

Eventuelt



Narko og euforiske stoffer er desværre noget vi ser oftere blandt
festdeltagere/gæster til de stævner, hvor der også afholdes

Eva

Jørn

rytterfester eller udskænkning af drikkevarer efter dagens
ridning.
Det skal ikke herske tvivl om, at både klubber, distriktet og
forbundet tager stærkt afstand fra disse episoder, hvor det sker.
De klubber/arrangører, som har stiftet bekendtskab med
hændelser, hvor stoffer er indblandet, har slået hårdt ned og
informeret DRF. Oftest sker det i det skjulte - på både toiletter og
på udenomsarealerne - så derfor har det været nødvendigt med
vagter.
Formanden kommer med en information til næste DR-møde i
forhold til vores snak på sidste nøde, da det jo ofte viser sig, at en
sag altid har flere sider.


Klasse højere end sværhedsgrad 1 i D-stævne. I D11-13 må man
holde gerne afholde sværere klasser. Klubben vil søge om
dispensation.
•

10.

Næste møde

Mangel på stilspringsdommere. Der er 7 stilspringsdommere i
D12, men ingen kan.
DR- møde d. 18.06.18 kl. 19.30

Alle

