
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 

 

Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, 

VOSK. Afbud: MLR. 

 

1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 

2. Ref. 7/12-05 godkendt 

3. Vi er nu 27 klubber i D5 – vi siger velkommen til KARI Kasernes Rideklub i Næstved. SARK er 

lukket. Det går godt med aktiviteter. 4 ponymålinger har givet overskud. Judy vil gerne have flere 

input til hjemmesiden. Kurser: Dem der er blevet bedt om, er blevet sat op, og det er vejen frem for 

D5, da vi mangler mange officials. I må meget gerne lede efter emner til officials i klubberne. 

Det går bedre med samarbejdet i distrikterne på Sjælland. Stævnekoordineringsgruppen kører godt. 

Det store militarystævne er gået godt, og Breddeudvalget har afholdt Lille Hestedag med stor 

succes.  

Vi har fået afholdt distriktsmesterskaber i alle discipliner og kategorier, og der er mange flotte 

resultater – bl.a. et Sjællandsmesterskab for hold i pony. Husk at give resultater til Judy, så vinderne 

kan blive nævnt på hjemmesiden. Ranglisten er ikke helt færdig, da enkelte stævneresultater 

mangler. Husk at aflevere resultater til Judy senest 14 dage efter stævnet, så kan alle følge med i, 

hvordan det går. FU vil gerne skabe flere startmuligheder for ryttere i distriktet. 

Rita nævnede medlemstallene, da Lise endnu ikke havde modtaget dem (3176). 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

4. Regnskabet har fået nogle bemærkninger fra revisorerne, fordi aktierne ikke var opdateret, der er 

ca. for 30.000 kr. Der er blevet afskrevet en del penge fra gamle manglende betalinger. 

Revisoren har bedt om rykkergebyr på regninger fra i år. 

Poul: Hvad vil I gøre ved RYS? Vi kan udelukke dem fra stævner – de er ikke så stor en klub (54 

medlemmer).  

Hans: Skal vi ikke indberette dem til DRF? Flere var enige. SGR foreslog man gav en sidste frist til 

dem på 3 dage inden indberetningen.  

Hans: Sæt dem på hjemmesiden og få DRF til at inddrage rytterlicenserne. 

Rita: Afskrevet – er det lukkede klubber? Hvordan kan man afskrive beløb for klubber, der stadig er 

aktive? Svar: Tidstagning, lukkede klubber og gamle regninger fra nuværende klubber, samt nogle 

fra D3 og D4. To klubber der var til stede ville gerne betale gammel gæld.  
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Poul: Leje af tidstagningsanlægget sker fortsat hos Finn Mølbak. Det var meningen, det skulle være 

Claus Skov, men det er aldrig blevet til noget, så det er stadig hos Finn. Der mangler et regnskab for 

tidstagningsanlægget. FU skal se at få styr på det. 

Revisor: Hvis vi havde vidst det om tidsanlægget, ville de have afkrævet et regnskab. 

Hans: Hvordan låner man det? Poul: Man henter det og betaler 250 kr. for at leje det. Disse penge 

går til vedligehold af anlægget. 

Revisor: Helle havde virkelig godt styr på sit regnskab i år. 

Ridesport: Her er manglende betalinger ikke afskrevet, så der mangler penge. Bl.a. en annonce for 

Næstved Rideudstyr. Dorthe snakker med dem om det. VOK skylder også. 

Hele regnskabet blev godkendt. 

 

5. Hjemmesiden skal stadig udbygges og opdateres en gang om måneden. Judy havde hørt rygter 

om, at nogle gerne ville have den opdateret oftere, hvorfor skriver I det så ikke bare til mig?? 

Judy blev spurgt, om hun havde tid til det – ja. Hun vil gerne have billeder af stævner, vindere og 

sjove indslag. Husk at sende propositioner ind i god tid, så de kan nå at komme på nettet. 

Husk at melde, hvis et stævne aflyses – også til Dorthe, hun laver statistik på stævnerne. Husk at 

sende resultater til ranglisten, så den hele tiden kan blive opdateret. 

 

6. Helle Koch og Lisbeth genvalgt 

7. Suppleant: Per (VOSK) og Hanne LSP 

8 +9. Revisorerne fortsætter og suppleant er Poul SYK 

10. Millitary Annelise 

Regnskabet gennemgået og godkendt. Der er et lille overskud. Mange forhindringer på Kasernen er 

ødelagt, fordi kasernens rytter har redet over det hele uden skovkort, hvilket har gjort skovfolkene 

gnavne, så de har skåret forhindringerne i stykker. Det er rigtigt ærgerligt. 

Nu er der indkøbt transportable spring. MILITARYSTÆVNE 2006 er 10-11 juni, og vi kan bruge 

en masse hjælpere. Sidste år var der næsten kun folk fra RBH og FKR. I år er der en klasse, som 

ikke har sponsor. Land Rover har stoppet sponsorater for Millitary, hvilket mange er kede af. 

 

11. Kurser Birthe 

Vi har lavet en del kurser, og det er sjovt at holde kontakten med klubberne. Hjertesukket er dog 

folk, der bliver væk fra kurserne uden at melde afbud. Det er dyrt for distriktet og har medført, at 

der fremover skal betales forud for kurser. Man kan stadig melde til på mail, men tilmeldingen er 

ikke accepteret før pengene er modtaget af Birthe. 
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12. Stævner Dorthe 

Det er en hård opgave at få det hele til at passe sammen, når klubberne vil have så mange stævner. 

De mange ønsker i år har været nødsaget til at blive reduceret, og i 2007 vil der blive restriktioner. 

Kom med nogle forslag til propositioner til fremtidige stævner. 

I 2006 har der allerede været en del aflysninger. I har været gode til at ringe og spørge – bliv ved 

med det. Husk at give besked om aflysninger. 

Koordineringsgruppen for Sjælland mødes 2 gange om året for at få det hele til at gå op på 

Sjælland. 

STK: Er der sket noget med de Cups?  Ja, der arbejdes på sagen. 

Poul: Det er svært at lægge stævner ind på portalen – ja, helt enig. Man kan godt lægge en dato ind, 

og så med et link til egen hjemmeside, så det bliver mindre besværligt at bruge portalen. 

Poul: De der fælles propositioner for D – er det noget man vil lave? Ja, men kun som forslag. 

Hvorfor er der militarystævne samme dag som distriktsstævne? Fordi Millitary udvalget planlægger 

stævner meget sent på året, så de kan ikke nå at komme med i planlægningen. Måske kunne dato-

ønskerne gives til Dorthe. 

SGR: Kunne man lave en stævnemanual om tilrettelægning af stævner, så nye bestyrelser kunne 

hente hjælp der. God ide, måske kan den fra RBH bruges i tilpasset form. 

 

13. Bredde Rita 

Lis Albrechtsen er uofficielt trådt ud af breddeudvalget. BU har ringet rundt til klubber for at 

snakke med dem om Lille Hestedag d. 11 juni. Mange positive tilbagemeldinger, og indtil nu 10 

klubber, der gerne vil vise noget den dag. Desværre er distriktsfinalerne blevet flyttet til maj, så de 

kommer ikke med som en del af hestedagen. Der er kvalifikationsrunder 22. april og 7. maj. 

Man kan læse meget mere på hjemmesiden. Stedet er endnu ukendt, men det bliver syd for 

strømmen. 

 

14. Ranglisten Judy 

Mangler de sidste resultater. De klasser der får point i DRF, får det også på Ranglisten. Dvs. ingen 

holdmestre kommer på. Hvad gør vi med U-klasser. De får point, hvis de får hos DRF.  

Hanne: Hvis man tager U-klasser med, så ændrer det meget på Ranglisten. De kan gå hen at vinde. 

RBH: Hvordan gives point? Vi følger 1,2,3 sværhedsgrad. 4 grad tæller hos os som tre. 

Point: 15 – 13 – 11 10 – 8 – 6 osv. 

Hans: Kan man forestille sig at point i U-klasser kunne svare til en 5. plads? 

U-klasser er træningsklasser, så de skal ikke give point i 2007. Det tages med som forslag næste år. 
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Lisbeth: FU laver reception for ranglistevindere, klubformænd og familie d. 27. april 2006 kl. 19. 

Stedet bliver sandsynligvis Baunehøj i Næstved. Det skal dog lige afklares, og man får nærmere 

besked. 

 

15. Tidstagningsanlæg. Det lejes af Finn Mølbak FKR. 

16. To forslag fra FU foranlediget af stævnemødet i januar. 

1. 

FU foreslår at hver klub kun må afholde 2 klubstævner om året (fra 2007). Hvis man ønsker at 

afholde flere, kan man ”købe” kvoter en gang om året, fra andre klubber der ikke afholder stævner 

det år. Kvoten kan ikke overføres til næste år.  

Stævnerne skal stadig aftales og godkendes af Dorthe Munk. 

2. 

FU foreslår at en-dags-stævner kun må spærre for den ene dag i den weekend de afholdes. Det 

betyder at en anden klub kan holde et en-dags-stævner samme weekend blot den anden dag af 

weekenden. 

 

De blev livligt diskuteret og afvist pga. de ikke var meddelt skriftligt sammen med dagsordenen. 

Hanne: Kan man opfordre klubber til at samarbejde om stævner? 

Lise: Man kan lave nogle Cups på tværs. 

Hans: Man kan lave en turnering hver sit sted (Sjælland, Lolland, Falster). 

Poul: Det har vi prøvet i mange år – det glider ud efterhånden. Det er en god løsning med 2 stævner 

pr. klub pr. år. 

STK: D3 og 4 har stor succes med deres Cups 

BELS: Man får jo ikke reduceret i stævneantallet, hvis man kan købe andres kvoter. 

Hanne: Vil man have kvalitetsstævner? 

Hans: Forslaget bør prøves i 2007. De klubbers stævner, der ikke bliver brugt går ind til FU, der så 

foretager lodtrækning blandt de klubber, der ønsker flere stævner. FU og Dorthe styrer kvoten. 

Hans: D-dommer burde dømme klubstævner for at højne standarden. Dorthe checker lige med DRF, 

hvad reglerne er. 

en-dags-stævner: Hanne:  Enten skal man regulere eller også skal man lade det være. 

Per: en-dags-stævner skal slet ikke være der. De fleste stævneryttere er rideskoleryttere, der starter 

klubstævner.  

Dorthe: Der er 6 en-dags-stævner i 2006. 

De to forslag lægges på hjemmesiden, så klubberne kan diskutere dem, og komme med andre gode 

forslag til stævnereduktioner. 
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17. Evt.  

Hans: Der var 3 klubber fra D5 til reps. møde i Odense. Hvor bliver I af? Det er her beslutninger og 

medbestemmelse ligger.  Der var et forslag om, at bevare distrikterne som de er nu efter 

strukturreformen i 2007. Det var et godt møde, det tyder på, der er styr på det, overskud på 

regnskabet og generalsekretæren har styr på sine ting. Det er svært at vedtage forslag, når der ikke 

er så mange klubber til stede. At lave en ny generalforsamling koster os medlemmer mange penge. 

 

Poul: Jeg vil gerne, vi sænker kontingentet. Det mangler som punkt på dagsordenen. 

Det gav en længere debat, og det var helt klart en fejl fra FU, at det punkt ikke var kommet med. 

Det skal med på næste generalforsamling i 2007. 

 

STK. Brug pengene på Cups eller bredden. Send pengene tilbage til rytterne ved at støtte stævner. 

Tove: Hvorfor får vi ikke noget til bredden, som består af alle de små børn, som en dag skal blive til 

stævneryttere? 

RBH: Hvad med en lystavle til tidtageranlægget? 

Hans: Jeg synes, breddeudvalget skal have dækket udgifter, de selv lægger ud til papir, trykning og 

porto. 

Rita: ifølge reglementet er distriktet forpligtet til at betale sløjfer og præmier!  

Breddeudvalget får fremover dækket papir, trykning, sløjfer og præmier, når de kommer med 

regningerne til Helle. 

 

Næste møde:  14. juni 2006  kl. 19.00 på Brændte Ege 

 

Tak for rimelig god ro og orden sluttede dirigenten. 

 

 

 

 

 


