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Møde/Dato: 
 

Referat af distriktsrådsmøde 12. maj 2021 kl. 19.00 Teams online møde. 
 

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

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Referat  

 
Ansvar 

A. Fremmødte klubber Eva bød velkommen og fik afkrydset de klubberne som deltog 
virtuelt  

 

B. Valg af ordstyrer mv. Rene’ Lyngø blev valgt til at holde øje med hånds markeringer via 
teams 

 

C. Godkendelse af seneste 
referat 

Referat fra sidste møde 21/9 2020 blev godkendt. Dette kan findes 
på hjemmesiden 
  http://www.distrikt12-drf.dk/?p=54131 

 

D. Indkomne punkter fra 
klubberne 

Indkomne punkter fra klubberne 
Ingen indkomne forslag 

 

E. Valg af nye medlemmer 
til bestyrelsen 

Der var ikke indkommet forslag til nye medlemmer til bestyrelsen. 

Eva spurgte om igen, om der var nogle der havde lyst til at stille op, 
men ingen meldte sig.  

Idet at alle bestyrelsesmedlemmerne der i år var på valg, ønskede 
genvalg fortsætter bestyrelsen uændret. 

Følgende blev genvalgt  

Kasserer posten: Knud Vase  

Ditte Bach Sørensen  

Jesper Elleskov  

Lizza Kejlberg  

 

 

 

 

1. Nyt fra formanden  

DRF-info 

Alle formændene deltager i DISU (distriktsudvalgsmøder).  
Udover formændene må der deltage en ekstra fra bestyrelsen. Eva 
inviterer en fra distrikts 12 stævne udvalg hver gang. De sidste gange 
har det været Rene’ Lyngsø  
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Orientering fra DISU 
møde  

Eva fremlægger via teams og skærmdeling et forslag til ny stævne 
struktur fremsat af en rideklub. Se bilag-PowerPoint 12/5. Dette gav 
anledning til en masse god feedback og faktisk også nye forslag. 
Disse vil Eva tage med til næste DISU møde. 
 
Eva fortalte også om, at der er nedsat en arbejdsgruppe som skal se 
på ny distrikts struktur, hvor både medlemmer fra DRF’s bestyrelse, 
adm. DRF og distriktsmedlemmer deltager. Der er et ønske om at 
ensrette og sammenkøre distrikterne noget mere. 
 
Vi er stadig udfordret af Corona men heldigvis er der lys forude. Vi 
følger og henviser til alle de retningslinjer der udmeldes. 
 
Go driller stadig efter sidste opdatering. Helle Knopp opfordre til at 
man bruger chat funktionen i Equipe. 
 
Der er særlig stor fokus på rekruttering af voksne eks tapas og 
ridning 
Der kommer et oplæg fra DRF. Husk at DRF har tilbudt at deltage i 
møder med kommuner hvis man er særlig ramt af 25 års reglen. 
 
VM turnering med forskellige discipliner og niveauer, husk at 
klasserne skal søges direkte ved DRF. 
 
Kæpheste stævner vinder mere og mere ind. 
 
Hvordan får vi evt. punkter med på dagsorden til DISU-møder! 
Forsamlingen bliver enig om at hvis Eva sender en mail ud så snart 
hun ved hvornår næste mødedato er, så vil der være en kort svar-
dato på hvis man har evt. punkter som skal tages med på DISU-
møderne. 
 

2. Nyt fra 
kassereren/økonomi: 

Regnskab 2020 blev godkendt  
Regnskab 2020 findes her: http://www.distrikt12-drf.dk/?p=39  
 
Knud orienterede om budget 2021 se bilag-PowerPoint 12/5 
Der var positiv feedback på regnskab især i denne svære tid. 

 

3. Nyt fra stævneudvalg: 
 
 

Distriktsmesterskab for dressur og spring, individuel og hold 
afholdes i uge 36 d. 9-12/9 2021 på Vilhelmsborg. 
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Vedr. ansøgning af stævner, husk at den klub mail adresse, der står 
på GO er den mail adresse stævneudvalget bruger til at skrive når 
der er problemer/fejl i proportionerne, så de ikke kan godkendte. 

 

4. Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg: 
  

Der mangler stadig klubber til afholdelse af DRF Bredde Cups                                       

Læs mere her: https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-
championater-turneringer/turneringer/drf-bredde-cups 

 

 

5. Nyt fra kursusudvalget: Der er ikke sket ret meget grundet Corona, men der skal være nyt 
møde d. 21/5 

Der efterspørges et stævnetilrettelæggelses kursus.  

Stævneudvalget går opmærksom på at der arbejdes på at lave et tips 
og ideer’ ift. bruges af Equipe, dette roses meget og meget gerne 
virtuelt. 

 

 

6. Sekretær/webmaster: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Husk at klubbernes distriktsrepræsentant skal være opdateret på Go 
 

Vær gerne nysgerrig ude i klubberne om nyhedsbreve og lign bliver 
brugt og læst måske ophængte. 

Efter opdatering på GO er det muligt at få knyttet flere mail adresser 
på, sådan at man kan bruge både ens egen mail men eks også en 
klubmail eks. formand@ …..,  på den måde er mail ikke personlig og 
bliver knap så sårbar. 

Datoer for DB og DR 2021 

DR-møder 2021: vi afventer til efter sommer  

DB-møder 2021: d. 17. juni 2021 

 

 

7. Eventuelt Der blev efterspurgt erfaringer med tilskud og puljer grundet 
Corona. 
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Nogle klubber har fået fra DIF, man søger for 3 måneder ad gangen. 
Andre klubber har fået fra både stat og DIF. 
En del klubber har ansøgt og fået penge hos Aura energi. 
 
En del roste den virtuelle mødeafviklingen.  
 

8. Næste møde Vi afventer ift. ny dato  
 


