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Møde/Dato: 
 

Distriktsrådsmøde 21. september 2020 kl. 19.00 i Dragonstuen på Vilhelmsborg. 
OBS ÆNDRET START TIDSPUNKT.  
Grundet Corona, er der tilmelding også til dette møde, sådan at vi kan sikre den gode afstand. 
https://da.surveymonkey.com/r/Tilmelding-DR-mode 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12 
Afbud fra:  
Referent: Ditte Bach Sørensen 

 
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  Alle 
C. Godkendelse af seneste 

referat 
 Alle 

D. Valg af nye medlemmer 
til bestyrelsen 

På valg i lige år; 

Formand- Lis modtager ikke genvalg og træder ud af bestyrelsen 

Helle Knop modtager genvalg 

Rene Lyngø modtager genvalg 

Anne Louise Davidsen genopstiller ikke og posten nedlægges 

På valg i ulige år 

Kasserer Knud Vase 

Sekretær Ditte Bach Sørensen 

Stævneudvalg Jesper Elleskov 

Kursus udvalg Lizza Kejlberg 

Stævneudvalg mv. Eva Iversholt 

 

 

Alle 
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E. Workshop  
Punktet rykkes ned på 
dagsorden indtil Morten 
kommer. 

Kl. ca. 20.30 

Direktør i Dansk Ride Forbund Morten Schram Rodtwitt mfl. vil 
gerne ud og besøge alle distrikter her i efteråret for at informere om 
”kort” om tiltag hos DRF og er meget interessereret i at høre om 
”tilstandene” i distrikterne. 

Dejligt initiativ og vi glæder os til at få besøg af Morten. Vi vil bl.a. 
bruge besøget af Morten til, at fortælle om vores workshop til et 
distriktsrådsmøde. Opsummering fra grupperne er på forhånd sendt 
til Morten. Husk vi starter allerede kl. 19.00 

Alle 

1. Nyt fra formanden  

DRF-info 

Orientering fra DU møde 
d. 15.9.20 

 Lis 
 
 
 

Lis 

2. Nyt fra 
kassereren/økonomi: 

Regnskab 2019 fremlægges til godkendes 
Budget 2020 til orientering 

Knud 

3. Nyt fra stævneudvalg: 
 
 

Der er afholdt mesterskab i pony spring og dressur individuel, hest 
spring er flyttet til senere og dressur hest bliver d. 9-11/10 hos RAS 

 
 

 
Jesper 
Helle 
René 

4. Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg: 
  

Mesterskab i military er afholdt og mesterskab i distance er udsat til 
senere. 

Vi opfordre klubberne til at afholde Bredde cup klasser, se mere 
her: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktivi
teter/Bredde%20Cup.aspx 

Kæpheste cup se mere 
her: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktivi
teter/Kaepheste%20konkurrence.aspx 

D12 havde desværre ikke nogle hold med til finalen i Elevskole cup i 
år, men der har deltaget 7 klubber i turneringen denne gang fra D12, 
nogle endda med flere hold. 

Eva 
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5. Nyt fra kursusudvalget: Da talentprojekterne for ponyer blev sat på hjemmesiden fik vi 

mange forespørgsler og interessetilkendegivelser og også enkelte 
tilmeldinger. Da Corona’en kort efter ramte Danmark udsatte vi i 
kursusudvalget først projektet til efteråret, og på et senere møde 
den 20.maj 2020 valgte vi helt at aflyse projektet i år - både på grund 
af økonomien og problemet med at overholde 
forsamlingsforbuddet. 

 

Øvrige kurser/temadage afventer Corona situationen. 

 

Lizza 

6. Sekretær/webmaster: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datoer for DB og DR 2020 

DR-møder 2020: 

 Mandag d. 21. september kl. 19.00 HUSK TILMELDING 
 Julemøde mandag d. 7. december kl. 19  

 

DB-møder 2020 

 Tirsdag d. 3. november 

Eva 

7. Eventuelt   
8. Næste møde JULEMØDE mandag d. 7. december kl. 19, denne gang med 

tilmelding. 
Alle 

 


