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Møde/dato: 

 

Dagsorden - DR-Distriktsrådsmøde med efterfølgende julefrokost, mandag den 3. december 2018 kl. 

19.00 i Dragonstuen på Vilhelmsborg. 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12 

Afbud fra: SABR, Åstrup, Skåde, Tytten, Linnegaarden 

Referent: Marietta  

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

A.  Fremmødte klubber HUSK - alle klubber er forpligtiget til at møde til 
distriktsrådsmøderne 

 

B.  Valg af ordstyrer Anne Louise Alle 

C.  Godkendelse af seneste 
referat 

Referatet er godkendt, der har ikke været henvendelser 
 

Alle 

1.  DRF-info Lis holder mindetale for Jørgen Kristensen efterfulgt af et minuts 
stilhed. 
 
Lis gør opmærksom på, at der i sidste øjeblik er kommet et referat 
fra hovedbestyrelsen. Denne info sendes senere. 
 
Kurset om stoffer i ridesporten blev aflyst med kun fire tilmeldte.  
 

Lis 

2.  Nyt fra formanden: 
 

 Lis 

3.  Distriktsmesterskaberne 
2018 

Regnskabet er nu gjort op. Mesterskaberne blev afviklet med stor 
tilslutning, hvilket gav nogle udfordringer med bl.a. dommere. Det 
medvirkede til at dommere måtte skaffes fra Sjælland. 
Regnskabet er sendt ud. Rene gennemgår budgettet. 
 
Officialsudgifterne er overskredet budgettet. 
Der er udbetalt for mange doteringer. 
Selve klasserne giver et lille underskud 
Underskud på 62.000  
Alt i alt et underskud på 46.513 
  
738 starter i alt. 
Holdstarterne giver ikke et tilskud på 10,- 
Kommentarer: 

• Det er en dyr løsning at afholde distriktsmesterskaberne 

• Normalt ligger underskuddet for distriktsmesterskaberne på 
omkring 36.000 
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• Der er sket en optimering i forhold til 2017. Det er vigtigt at 
træffe beslutningen om, hvor distriktsmesterskaberne skal 
afholdes i god tid, så der er tid til at skaffe dommere. 

• Der måtte lukkes for tilmelding til dressur to dage efter 
tilmeldingen blev åbnet, da der ikke kunne klemmes flere 
starter ind i de lyse timer. 

• Mange er glade for, at distriktsmesterskaberne er placeret 
på Vilhelmsborg. Pengene, der bruges, er medlemmernes 
egne penge, som sendes tilbage til medlemmerne. Der er 
10.000,- dyrere at holde mesterskaberne på Vilhelmsborg 
end ude i klubberne 

• Er der en måde, hvor man kan få flere penge ind på 
dressurdelen? Kan vi påvirke Ride Forbundet? Måske lave et 
Regionsmesterskab? Kan vi flytte Distriktsmesterskaberne så 
det kan ligge i forbindelse med en helligdag, så det ikke går 
ud over de unge menneskers studier.  

• Vi arvede al pynten fra Danish Derby 

• Vi kan lave justeringer på fx doteringerne 

• Måske skal der undersøges, om det er muligt med en 
reglementsændring i forhold til brugen af B- og C-dommere 

• Vi skal give stævneudvalget noget arbejdsro.  

• Det var en god weekend. Det betyder noget, at det bliver 
afholdt på Vilhelmsborg. 

• Mange ryttere var rigtig glade for, at det blev afholdt på 
Vilhelmsborg.  

• Det var bedre med tilmelding af hjælpere, men der kan godt 
bruges flere. 

• Det var dejligt at se, at mange ryttere og forældre blev og så 
andre klasser. Det gav en god stemning. 

• Resultatet er 34.000 bedre sammenlignet med 
distriktsmesterskaberne 2017 

• Der er vigtigt, at skaffe nogle traditioner omkring 
distriktsmesterskaberne.  

• Vi har en særdeles god aftale med Vilhelmsborg. 

• Angående forplejning er det noget, som vi kigger på næste 
år. 

• Er det distriktets opgave at arrangere 
distriktsmesterskaberne? Bliver det konkurrenceforvridende 
ift. klubberne? Hvor lægger vi vægten? Det ville være godt 
at få denne diskussion. 

• Kunne man involvere klubberne mere i afviklingen af 
mesterskaberne? 
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• Det oprindelige problem var, at der ikke var nogle klubber, 
der meldte ind på mesterskaberne. 

• Det er dejligt, at der er en positiv stemning omkring 
mesterskaberne.  

• Regnskabet omkring mesterskaberne er tydeligt, og det er 
nemt at se det reelle billede. 

• Er det et problem, at det er på skoledage? 

• At vi informeres så meget giver en følelse af at være på 
samme hold.   

• Forplejningen er noget, som udvalget vil kigge nærmere på 
næste år. 

• Der er uge 36 næste år pga. Baltic Cup 

• Det skal ses på, at underskuddet allerede er nedbragt, og at 
det sandsynligvis kan nedbringes yderligere 

• Det besluttes at Distriktsmesterskaberne afholdes på 
Vilhelmsborg i 2019 

 

4.  Nyt fra kassereren: • Knud har sendt to budgetforslag ud til klubberne, et med 
distriktsmesterskaberne på Vilhelmsborg og et ude i 
klubberne.  

• Regnskabet for 2018 kommer indtil videre ud med et 
overskud på 33.000,-  

• Tendensen er at vores udgiftside har været lavere. Fx 
Kursusudvalget har ikke brugt deres budget bl.a. pga. 
aflysninger.   

• Tidstagningsanlæg - der er et ønske om en ny skærm, der 
kompatibel. Der er afsat 25.000 i budget 2019 til det. Der er 
desuden et ønske om et nyt tidstagningsanlæg, men det skal 
på distriktsrådsmøde, hvis det skal besluttes 

• Udgifterne på talentudviklingen er sat ned og det er pga. 
reglen om, at kursusudvalget modtager 10,- pr. medlem via 
kontingentet og medlemstallet i distriktet er faldende. 
 

 

    
 

 Estimeret regnskab 2018  Se ovenstående Knud 

 Budget 
2019 

Se ovenstående Knud 

5.  Nyt fra stævneudvalg: 
 
-Dressur - hest 
-Dressur - pony 

 
 
Husk, at ansøge om C- og D- stævner. Datoer sendes ud samt dato 
for stævnekoordinerende møde. Der er mødepligt 

 
Anne- 
Louise 
Jesper 
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-Spring - hest 
-Spring - pony 

Der skal søges via linket. 
 

Helle 
René 

6.  Nyt fra bredde: 
-Bredde 
-Military 
-Distance 
-Voltige 
-Trec 
 

 
 
 

 

Eva 

7.  Nyt fra kursusudvalget: Udvalget har ikke sat for mange tiltag i gang.  
 
Talentsamlingerne diskuteres. Skal man kun afholde en 
talentsamling årligt og skifte mellem spring og dressur? Forplejning 
diskuteres også. 
 
Kommentarer:  
Den hele dag med idrætspsykologen, kunne der måske ændres på, 
så det kun blev en halv dag. 
 
Kursusudvalget har besluttet, at underviserne i dressur og spring skal 
bruges i en periode på tre år. 
 
Fagligheden i talentsamlingerne er vigtig, og vi ser at mange ryttere 
udvikler sig i deres ridning. Ambitionen er at udvikle ryttere i 
distriktet, men også at udvikle rytternes evne til at agere på en god 
måde i mesterskabssammenhæng. 
 
Lizza fortæller om tilbagemeldingerne fra ryttere og forældre til 
talentsamlingerne. De kan ses på hjemmesiden under 
talentsamlingerne.  
Henny kommer med en tilbagemelding fra dressursamlingerne. Der 
er positive tilbagemeldinger fra både dressur og spring. 
  
Hvordan står det til med officialsudviklingen i distriktet?  
Vi uddanner selv D-dommere. Der kommer et kursus i 2019. 
Der mangler dommere over D-niveau 

Jørn 

8.  Sekretær/webmaster: Hjemmesiden er i øjeblikket ikke til at redigere. Marietta 

9.  Evt.  Det nævnes at spejderne er fritaget for at betale gebyr på 
NETS/mobilepay. Kan det undersøges om det er en mulighed for 
klubberne? 
 
 
 

Alle 
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Svend Åge (tidligere formand) kommer med et indlæg omkring Ride 
Forbundet, de faldende medlemstal og stævnestarter, trængte tider 
for klubberne og tanker om DRF’s strategi ”Klubberne i centrum”.    
 

10.  Næste møde Datoerne sendes ud. Alle 
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