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Møde/Dato: 
 

Distriktsrådsmøde 12. maj 2021 kl. 19.00 Teams online møde. 
Tilmelding via dette Link https://da.surveymonkey.com/r/DR-mode 
De tilmeldte mailadresser får tilsendt et møde link 2 dage før DR-online møde 
 (Ved tvivl så kontakt gerne Eva på formand@distrikt12-drf.dk) 

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 

 

B.  Valg af ordstyrer mv. Vi gennemgår lige regler for teams møder inkl. ”hånden” Alle 

C.  Godkendelse af seneste 
referat 

Referat kan findes på hjemmesiden 
  http://www.distrikt12-drf.dk/?p=54131 

Alle 

D.  Indkommende punkter 
fra klubberne 

Indkommende punkter fra klubberne 
- Forslag skal indsendes til formand@distrikt12-drf.dk senest 

d. 28/4 2021 

 

E.  Valg af nye medlemmer 
til bestyrelsen 

Hvis der er nogle som ønsker at stille op til en af de poster som er 

på valg i år, så bedes man sende en mail med navn til 

formand@distrikt12-drf.dk senest d. 28/4 2021 

Såfremt at der er nogle som ønsker at stille op til valg på selve 

dagen, vil valget blive udsat, til der kan være fysisk fremmøde og vi 

kan lave en afstemning. 

Hvis bestyrelsen ikke har modtaget nogle henvendelser ang. 

kandidater til valg senest d. 28/4 2021, og ingen stiller op på dagen 

d. 12/5, vil perioden for de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg 

og ønsker genvalg blive forlænget i 2 år efter mødet d. 12/5 2021 

På valg i år 

Kasserer posten: Knud Vase – Modtager genvalg 

Ditte Bach Sørensen – Modtager genvalg 

Jesper Elleskov – Modtager genvalg 

Lizza Kejlberg – Modtager genvalg 

 

Alle 
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1.  Nyt fra formanden  

DRF-info 

Orientering fra DU møde  

 Eva 
 
 
 

Eva 

2.  Nyt fra 

kassereren/økonomi: 

Regnskab 2020 udsendes med indkaldelsen til godkendelse, hvis 
man som klub ikke kan godkende det vedhæftede regnskab, skal 
man sende en mail til formand@distrikt12-drf.dk senest d. 28/4 
2021, med begrundelse for, af hvilke grund man ikke kan godkende 
regnskabet. 
 
Budget 2021 er også vedhæftet indkaldelsen, dog kun til 
orientering 
 
Regnskab 2020 findes her: http://www.distrikt12-drf.dk/?p=39 
  

Knud 

3.  Nyt fra stævneudvalg: 
 
 

Distriktsmesterskab for dressur og spring, individuel og hold 

afholdes i uge 36 d. 9-12/9 2021 på Vilhelmsborg. 

 
Jesper 
Helle 
René 

4.  Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg: 
  

Der søges klubber til afholdelse af DRF Bredde Cups                                        

Læs mere her: https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-

championater-turneringer/turneringer/drf-bredde-cups 

 

Eva 

5.  Nyt fra kursusudvalget:  

 

Lizza 

6.  Sekretær/webmaster: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubbernes distriktsrepræsentant skal være opdateret på Go 
 

Datoer for DB og DR 2021 

DR-møder 2021: 

 

DB-møder 2021: 

Eva 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
http://www.distrikt12-drf.dk/?p=39
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-bredde-cups
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-bredde-cups


DISTRIKT12 

         DANSK RIDE FORBUND  
                                   distrikt12-drf.dk 

 
 

3 
 

Distrikt12-DRF   -   Formand, Eva Stæhr Iversholt 
Mobil: 2148 6159   -   Mail: formand@distrikt12-drf.dk 

 
 

 

 
 

• 17 juni 

 

7.  Eventuelt   

8.  Næste møde  Alle 
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