
 Referat af Dist.rådsmøde d. 14. november 2019 
 
Mødt:     LSP, SYR, RØSK, BELS, LFHR, BRN, SAR, KLIK, NFRK, SUHR. 
Ej mødt: FUKR, VIMR, NORD, MØN, FKR, SGR, , FRKS, MLR, SØR, VOSK,  
              RKL, NOR, SYK, NSPR, VASK, STBR. 
 

 
1. Valg af dirigent. 

  Claus Skov 
2. Valg af referent. 

  Marlene Jensen, BELS 
3. Opråb af klubber. 

  Se ovenfor. 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

  Godkendt. 
5. Orientering fra DRF v./Morten Rodtwitt. Generalsekretær DRF. 

  Morten fremsender den powerpoint han havde med. Vedlægges referatet på hjemmesiden.  
  Morten vil gerne have input fra distrikterne. Har man overskud til mere end det daglige i 
  klubberne er man meget velkommen til at byde ind hos DRF. 
  Der arbejdes på gode IT løsninger og service i forhold til information og kontakt til forbundet. 
  Pr. 1. jan 2020 skal man efteranmelde på GO. 
  Der blev snakket om at lave et regnskabssystem i DRF til klubregnskaberne. Det blev bakket  
  op der vil blive arbejdet på det i DRF. 

6. Orientering om uddannelse i DRF v./Nana Eiberg Uddannelseskonsulent i DRF. 
  Nana arbejder med hvordan uddannelserne bedst udbydes og håndteres. 
  Der bliver afholdt webinar med forskellige emner. Kom endelig med input, hvis du har ideer til,  
  hvordan man styrker klubbens ledelse, sikkerhed mm. 
  Hvordan ønskes info om kurser ? Forslag er mail og facebook. 
  Der arbejdes på at få ryttermærkerne i aktion igen. Ikke i forhold til rytterlicens men til  
  elevskolerne. 

7. Orientering fra forretningsudvalget. 
  Velkommen til ny klub i D5.. Suhrsminde Rideklub SUHR. 
  Søholt Rideklub er meldt ud af DRF, men bruger dog stadig DRF rekvisitter. Lisbet tager fat i  
  DRF. 
  Der har været afholdt 2 mesterskaber. Indv. distance og pony hold spring. 
  Der er blevet uddannet en ny spring A-dommer Charlotte Petersen. 
  Repræsentantskabsmøde i Kolding d. 18. april 2020. 
  Mød gerne op.  

8. Orientering fra kassereren. 
  Der er 68.000 kr på kontoen 
  Der er 36.000 kr på opsparingskontoen. Militarypuljen er overført til opsparingskontoen. 
  der kan stadig søges om tilskud fra militarypuljen til Military Distriktsmesterskaber.  



9. Orientering fra stævnekoordinatoren. 
  Der er revideret lidt i stævnereglerne. De ligger på D5’s hjemmeside. 
  I kvartal 2 og 3 må der max. afholdes 2 D-stævner og 2 C-stævner. 
  I kvartal 1 og 4 er der ingen max. på at afholde D-stævner og 2 C-stævner. 
  D-klasser ved et C-stævne tæller som et D-stævne. 
  Hvis stævner aflyses skal det godkendes af stævnekoordinatoren før det meldes ud. 
  Stævnekalenderen kommer først på D5’s hjemmeside efter jul.  

10. Orientering fra breddeudvalget. 
  D5’s ponygames udstyr opbevares hos Sasha KLIK. 
  Parkour Cup stævne er sat i gang. O-ridtet er kommet godt i gang. 
  Sasha kommer gerne ud og hjælper med at lave parkour eller andre breddeaktiviteter.  

11. Evt. 
  Der opfordres til at rytterne ikke deltager i stævner udenfor DRF regi. 
 
 
  Referenter 
  Marlene Jensen  
  og 
  Lisbet Tetsche 

  
  

 


