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Møde/Dato: 
 

Distriktsrådsmøde, onsdag d. 25/9 2019 kl. 19.30 i Dragonstuen på Vilhelmsborg. 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter + evt. en stævneansvarlig fra alle klubber 
under Distrikt12 

Afbud fra: Ditte Bach, Knud Vase 

Referent: Eva 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, handling og beslutning 

 
Ansvar 

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

Lis 

B.  Valg af ordstyrer Tytten vælges  Alle 

C.  Godkendelse af seneste 
referat 

Ingen bemærkninger Alle 

D.  Workshop HUSK at hver klub gerne må medbringe en fra stævneudvalget. 
Stævner: 
• Få Starter nok i dressur & spring, både D & C plan 
• En drejebog til stævner / stævneerfagruppe 
• Private stævner uden klub (banetræning) 
• Dynamik/fleksibilitet i stævneplanlægning 
• Adgangskrav til C-stævner 
• Dårlig økonomi i klubberne, grundet udgifter til Ride 
forbund, officials mm. 
• Frivillige til stævner 
• Pris for indskud 
 

• René fortæller lidt om at der stadig er mange aflyste 
stævner i distriktet. 

• Der laves 5 grupper med 6 stk. i hver. 

• Hver gruppe fremlægger deres punkter, de har nået at 
snakke om. 

• Regler for D12 stævneregler tages op på julemødet som det 
eneste punkt. Stævneudvalget laver oplæg inden og 
klubberne bedes sendes evt. forslag til stævneudvalget. 

 

Alle 

1.  Nyt fra formanden samt 

DRF-info 

 

• Lis fortæller om hvad der er sket i D10, ang. At bestyrelsen 
gik af. Og at emnet tages op på næste distriktsformands 
møde, hvor der også snakkes reglement. 

• Lis har forsøgt at få lavet fælles fordeligsmøde i hele Jylland, 
men D11/13 og D14 har ikke ønske om dette. 

• Der nævnes i salen, at det er et problem at D12´s C-stævne 
arrangør ikke afholder de klasser som kræves for at ponyer 
kan blive B-ponyer. 

Lis 
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• René nævner at årsagen skuldes mangel på dressur stævne 
sidst på året. 

• Der nævnes i salen, at det måske skal tages direkte til DRF, 
at det er et problem at andre distrikter ikke ønsker et 
samarbejde ang. Fælles stævne planlægnings møde. 
 

2.  Nyt fra 

kassereren/økonomi: 

• Knud er ikke til stede 

• René viser buget fra Knud 

Knud 

3.  Nyt fra stævneudvalg: 
 
 

• Orientering om ny sponsoraftale med AVEVE. 

• René viser en PowerPoint fra AVEVE, D12 sender PowerPoint 
med ud sammen med referat. 

 

• Distriktsmester for Spring kan ses her: http://www.distrikt12-
drf.dk/?p=54162 

 

• Distriktsmester for Dressur kan ses her: http://www.distrikt12-
drf.dk/?p=54161 

 

• Lidt tal fra D12´s Distriktsmesterskab på Vilhelmsborg 
 

• René fortæller lidt om distriktsmesterskab og viser regnskab 
for mesterskaber. 

 

• Distrikts mesterskab i spring og dressur 2020? 
 

• Stævneudvalget spørger forsamlingen hvad vi gør med 
mesterskab 2020 i spring og dressur.  

 

•  De tilstedeværende klubber, tilkendegiver at det skal være 
D12 som afholder mesterskaber for spring og dressur på 
Vilhelmsborg. 

 

• Lis nævner at der stadig mangler en del hjælper. 
 

 
Jesper 
Helle 
René 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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http://www.distrikt12-drf.dk/?p=54162
http://www.distrikt12-drf.dk/?p=54161
http://www.distrikt12-drf.dk/?p=54161


DISTRIKT12 

         DANSK RIDE FORBUND  
                                   distrikt12-drf.dk 

 
 

3 
 

Distrikt12-DRF   -   Formand, Lis Mølholm Juul 
Mobil: 2442 5667   -   Mail: formand@distrikt12-drf.dk 

CVR: 33823096 
 

 

4.  Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg: 
  

• Sidste tilmelding til Elevskole Cup er d. 27/9 kl. 12:00 

• DRF søger klubber til nyt projekt 

• Læs mere om begge dele på D12´s hjemmeside : 

http://www.distrikt12-drf.dk/?p=53906 

• Der blev desværre ingen D12 Distriktsmester i Distance i år, 

pga. for få tilmeldinger. 

• Distriktsmester for Military kan ses her: 

http://www.distrikt12-drf.dk/?p=54163 

 

Eva 

5.  Nyt fra kursusudvalget: • Klubbens årsplan blev aflyst, desværre pga. kun en 
tilmelding 

• Vi har kun 8 D-spring dommer i D12, der er kun 1 af disse 
som ikke tager ud og dømme i andre klubber. 

• Lizza gør opmærksom på, at kursusudvalget evt. vil oprette 
et D - Springdommerkursus i efteråret 

• Lis fortæller lidt om hvordan dommeruddannelsen hænger 
sammen ang. Uddannelsestid og menter ordning. 

• Lizza beder klubberne om at undersøge om der er 
medlemmer, der er interesserede i kurserne Springdommer 
- D eller Banedesigner D. Hun har en tilkendegivelse om 
Banedesignerkurset. Lizza vil gerne have en hurtig 
tilbagemelding 

• René viser og informere om D12´s nye lister over D-
springdommer og D-banedesigner. 

• Henny fortæller kort om evaluering af talent pony dressur. 
 

Lizza 

6.  Sekretær/webmaster: 

 
 
 
 
 

 

• Hvad syntes I om den nye hjemmeside?  

• Mangler der info på siden? 

• Hvordan funger Nyhedsmail systemet? 

• Der er lidt problemer med nyhedsbrev på tlf., Eva kikker på 

det. 

• SPS nævner at det er ok med egenbetaling til julemødet. 

• Invitation til julemøde sendes på mail til klubber og ligges på 

hjemmesiden. 

Datoer for DB og DR 2019 

DR-møder 2019: 

• Mandag d. 2. december (Julemøde) 

Eva 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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DB-møder 2019 

• Onsdag d. 6. november 
 

7.  Eventuelt • Der spørges om Lis erfaring med mødet ved stævnet på 
Sjælland som blev afholdt af 3 klubber. Der gik desværre 
lidt kludder i at hun kunne få lavet en aftale med 
klubberne, så hun kom desværre ikke afsted. 

• Lis spørger om klubberne kunne ønske at få besøg af 
Anne-Mette og Anne fra DRF til mats mødet? 

• Formand for Military vil også gerne komme til et møde. 

• Tytten forslår også møde med Distance evt. samme dag 
som Military. 

• Lizza kunne også godt tænke sig at få besøg af General 
sekreter fra DRF. 

• Lizza spørger om årsag til ansættelse af 2 nye folk i DRF, da 
hun er bekymret for at DRF ligger for meget pres på 
økonomien hos klubberne. 
 

 

8.  Næste møde • Mandag d. 2. december (Julemøde) 
 

Alle 
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