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Møde/dato: 
 

Distriktsrådsmøde, mandag den 1. april 2019 kl. 19.30 i Dragonstuen på Vilhelmsborg. 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12 

Afbud fra:   

Referent: Helle Knop 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, handling og beslutning 

 
Ansvar 

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

 

B.  Valg af ordstyrer  Alle 

C.  Godkendelse af seneste 
referat 

Ingen bemærkninger Alle 

1.  Nyt fra 

kassereren/økonomi: 

A. Årsregnskab 2018 

Fremlæggelse af regnskabet ved Knud. Spørgsmål til hvad kørsel og 
Officials indeholder. Spørgsmål vedr. tidtagning og dækner og 
sløjfer. Forklaret af Knud m.flere.  Regnskabet af godkendt  

Knud 

    
 

2.  Nyt fra stævneudvalg: 
 
 

 
Jesper fortalte, at 1. modul i talentudvikling for ponydressurryttere 
bliver den 11. eller 12. maj 2019. Inden for få dage kommer 
mesterskabsmesterskabsreglerne lagt på hjemmesiden.   
Klubberne er ved at have styr på frameldelsesfrister.  
 
Opråd fra ponymor vedr. Talentsamling – maj er store 
konfirmationsmåned. Tal sammen med talent for spring som også 
ligger I maj. 
 

 

 
Anne- 
Louise 
Jesper 
Helle 
René 

3.  Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg: 
  

”Bredde” er fremover ændret til ”Øvrige discipliner” og der søges 

medlemmer til at repræsentere Military, Distance, Voltigering, TREC 

og Para-dressur. 

Eva søger medlemmer til udvalgene indenfor de forskellige 

dicipliner. Er man interesseret kan man skrive til Eva på mail.  

 

 

Eva 

4.  Nyt fra kursusudvalget: Talentudvikling for ponyspringryttere er den 4. og 5. maj 2019 hos 
SPS. Kursusudvalget har af økonomiske hensyn besluttet at fjerne de 
teoretiske moduler fra talentprojekterne. Der bliver en 
brugerbetaling på 500 kroner for talentudviklingsprojekterne. Info 

Jørn 

http://www.distrikt12-drf.dk/


 

 

om talentudviklingsprojekterne kan findes på D12´s hjemmeside. 
Lizza bad om at få dem sendt ud til alle klubber, så kursusudvalget 
kunne være sikre på, at alle havde haft chancen for at  melde sig. 
Der er åbnet op for at ryttere fra andre distrikter kan deltage for 
1000 kr hvis der er plads.  
Udfordring at bruge FB – Det skal oprettes som en begivenhed. 
Opbakning fra Hinnerup til at der nu er brugerbetaling på 
talentsamling. 
 
Den årlige temaaften om erfaringsudveksling for D-springdommere 
med Lis Juhl er fastsat til 30.04.2019 kl. 19.00. 
 
I slutningen af maj udbydes en temaaften for nye officials. 
 
 
Helle Hede: Forslag om temaaften vedr. brug af facebook. Lizza tager 
det med til kursusudvalget. 

5.  Nyt fra formanden samt 

DRF-info 

A. Referat fra sidste 
DU-møde 

Slag for Repræsentantskabsmøde.  
Har været til møde i det sydligste DK  
Se referat fra formandsmødet 
https://www.rideforbund.dk//~/media/rideforbund/Om%20DRF/Or
ganisation/Distrikter/2019/20190202_DISU_referat.ashx  
 
Lis har overfor DRF givet udtryk for at den måde flere officials er 
blevet bedt om at stoppe som officials på. Der var blevet sendt en 
mail ud og intet andet. Lise lover at følge op på om DRF har ændret 
procedure.  
 
Debat om hvor kontrolfunktionen er ifh til om de enkelte klubber er 
aktive mm. DRF 
 

Lis 

6.  Valg til bestyrelsen D12: Følgende medlemmer er på genvalg: 

• Jesper - modtager genvalg - genvalgt 

• Knud - modtager genvalg - genvalgt 

• Eva - modtager genvalg – genvalgt  

• Marietta - modtager ikke genvalg -  

• Jørn - Modtager ikke genvalg -  
 
Distriktsbestyrelsen og distriktsrådet anbefaler at alle går 
hjem og prøver at finde 2 kandidater til distriktsbestyrelsen. 
Funktionsbeskrivelse skal med referat på hjemmesiden.  

Alle 

7.  Oplæg ved Helle Hede: 
EKSISTERER 
RIDESPORTEN FOR ALLE 
OM 10-15 ÅR 

Helle efterlyser at distriktet står sammen om nogle tiltag, der sikre 
klubbernes fremtid. Hun vil gerne gå i dybden med et enkelt emner, 
så vi sammen som et distrikt 12.  
Få Helle Hede til at sende oplæg. 
Lis: Det handler meget om ledelse af klubberne. Vi skal nytænke.  

Helle 
Hede 

https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/2019/20190202_DISU_referat.ashx
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/2019/20190202_DISU_referat.ashx
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Lizza foreslår at vi tager et punkt op på hvert DR møde. Det første 
punkt kunne være det forslag om trænerunderskrift for at kunne 
starte.  
HIRI: for år tilbage havde vi for mange stævner, men nu er der 
faktisk for få. Mener at det er de naturlige markedskræfter  
KOOR: Der skal være punkter for vidensdeling med hver gang. Evt. 
som worksshops  
Mejlby: enig med KOOR 
Tema til næste møde: Rideklubbernes udfordringer – 
gruppearbejde.  
 

8.  Sekretær/webmaster: 

A. Vigtige datoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Ny hjemmeside 
og Facebook 

 

Datoer for DB og DR 2019 

DR-møder 2019: 

• Mandag d. 1. april  

• Mandag d. 3. juni (rettet fra d. 5. juni) 

• Onsdag d. 25. september 

• Mandag d. 2. december (Julemøde) 
DB-møder 2019: 

• Onsdag d. 8. maj 

• Onsdag d. 14. august 

• Onsdag d. 6. november 
 

Distriktsmesterskaber fra d. 5.-8. september 

 

ny hjemmeside er blevet mere mobilvenlig. Referater mm. Sættes 

på siden samtidig på FB 

Eva 

9.  Eventuelt   

10.  Næste møde Mandag d. 3. juni 2019 Alle 

 

http://www.distrikt12-drf.dk/

