
Referat
Møde Dato/ tid Hvor
Ekstraordinært
Rådsmøde distrikt 3

d. 11-10-2015 kl. 19:00-20:00 Karlslunde Ridecenter Karlslunde 
Landevej 34, 2690 Karlslunde
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Adamslyst Sportsrideklub X
Darupgaards Rideklub X
Følfod Sportsrideklub X
Hedehusgårdens Rideklub X
Himmelev Rideklub X
Hvalsø Rideklub X
Karlslunde Rideklub X
Midtsjællands Rideklub X
Nyskovens Sportsrideklub X
Rideklub Strålen X
Rideklubben Epona X
Rideklubben Strøgården X
Rideklubben Vestervang X
Rideklubben Ørsted Holme X
Roskilde Rideklub X
Roskilde Voltige Team X
Rytterforeningen Hviid X
Solrød Rideklub X
Stevns Rideklub X
Strøby Rideklub X
Team Hedegårdens Rideklub X
Tune Sportsrideklub X
Vallø Sportsrideklub X
Vindinge Rideklub X
ØstSjællands Rideklub X

Anni Busk X
Tirsa Breinholdt X
Lorett X
Bibi X
Olaf X
Pia (sup) x

Officials 
m.m,

Alice Sedam (Klubkonsulent)
Claus Steen Hansen 
Karina Eckert
Lone Aalekjær
Kim Asmussen



Dagsorden:

Valg af Dirigent Helle Madsen DRF valgt
 Valg af kasserer  Lene Bang Vindinge rideklub valgt. Lene har lovet at varetage 

posten som kasser indtil det ordinære års rådsmøde.
Ændring af 
forretningsordenen

Nuværende tekst:
Formanden vælges særskilt i ulige år. Kassereren vælges særskilt i 
lige år.
Distriktsbestyrelsen konstituerer derudover sig selv med 
næstformand og sekretær. De øvrige bestyrelsesopgaver fordeles 
også af bestyrelsen.
Ny tekst:
Formanden vælges særskilt i ulige år. 
Distriktsbestyrelsen konstituerer derudover sig selv med 
næstformand, Kasserer og sekretær. De øvrige bestyrelsesopgaver 
fordeles også af bestyrelsen.

Ny tekst vedtaget. Træder i kraft efter det ekstraordinære 
rådsmøde.

Information
1. Forbund
2. Udvalg

Helle Madsen vil i sit oplæg give information fra forbundet.

Stævne udvalg:
Terminer: ??
Der indkaldes til møde for stævneudvalg i forbindelse med 
fastlæggelse af propositioner for distriktsmesterskaber.
Fremover vil der kun blive afholdt mesterskaber i discipliner, hvor 
en klub inden deadline har meldt sig til at stå for afholdelse af 
mesterskabet. Klubberne kan selv vælge tidspunkt og om 
mesterskabet skal være inden- eller udendørs.
Bredde:
Desværre ingen distrikts kvalifikationer i år, i ponygames, da der kun
var et hold - fra Rideklubben Vestervang/Team Sannebo - som 
valgte at tage til andre distrikter, for at have konkurrenter. De 
deltog derefter ved Landsfinalerne på Vilhelmborg den første 
weekend i skolernes sommerferie, hvor de vandt afd. B.

Roskilde Rideklub stillede også i år hold til kvalifikationer i TREC og 
deltog ved Landsfinalerne på Vilhelmsborg.

Solrød Rideklub havde et kvadrille hold og et par Pas de Deux hold, 
og havde indbudt hele sjælland til et breddestævne i disse 
dicipliner.
Der deltog et kvadrille hold fra Næstved Sportsrideklub. Sjov og 
anderledes ridning, men så absolut en super oplevelse. 
Solrød Rideklub ønskede ikke at deltage i Landsfinalerne.

På Store Heste Dag var distriktet igen i år vært for 
Sjællandsmesterskaberne i ponygames. Der var 7 deltagende hold i 
afd. A, 2 hold i afd. B og 2 hold i afd. C. 



Rideklubben Vestervang/Team Sannebo vandt afd. B og Roskilde 
Rideklub vandt afd. C.

Kursus:
Der har været afholdt kursus ved Seges om reglerne om transport 
af heste og lidt om den nye hestelov. 
Distriktet er gerne behjælpeligt med at afholde kurser, finde lokaler.
Men der savnes forslag til indhold.

Økonomi Som følge af den ubesatte kasserpost, er det ikke muligt at give en 
præcis status. Men Werner har hjulpet, så der er udbetalt for udlæg
og regningerne er betalt. Der er også gået de penge ind som vi har 
forventet.

TD til klubstævner Bestyrelsen foreslår at klubber, som kun holder D stævner tilbydes 
besøg af TD en gang hvert andet år for at hjælpe og støtte klubberne 
bl.a. med stævnesystem, regler mv. Ordningen kan evalueres om et 
år fx om ordningen skal være godkendelsessystem til 
stævneafholdelse. Det drejer sig om ca. 7 klubber, som kun holder 
D- stævner. Forslaget drøftes på det ekstraordinære rådsmøde. 
Udgiften foreslås afholdt af distriktet.
Alternativt eller som supplement kunne distriktet holde 
netværksarrangement for klubbernes stævneudvalg. 
Det besluttes at tilbuddet gives til klubberne, det er frivilligt om det 
ønskes.
Ligeledes er der stemning for en netværksgruppe. Bestyrelsen vil 
tage initiativ til igangsættelse. 

Klubbernes 5 min. 

Evt.

Ca. kl.20

Helle Madsen DRF fortæller om  ny kontingentstruktur

Helles oplæg medsendes som bilag til referatet.


