
Generalforsamling 2016  Distrikt 3
Referat

Møde Dato/ tid Hvor
Generalforsamling
Distrikt 3

Tirsdag 
d. 15-03-2016
 kl. 18:30

Filmsalen 
Klostermarksskolen, Kongebakken 19
4000 Roskilde

Deltager Afbud Ej mødt

In
d

k
al

d
te

 r
id

ek
lu

b
b

er

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
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Anni Busk Sørensen (Formand) X
Tirsa Breinholdt (Sekretær) X
Ann Lorett Finch (Kasser) X
Bibi Kongslev (Medlem) X
Olaf Irgens (Medlem) X
Pia Aabo (suppleant) X
Werner Klinth Jensen (konsulent) X
Alice (Klubkonsulent) X
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Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Merete Wibholm Breilev, der blev valgt med applaus
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Distriktet består af 25 klubber 14 var mødt op og dirigenten kunne derfor konstaterer 
at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Tirsa Breinholdt var referent

2. Formandens beretning for det forløbne år v/Anni Busk Sørensen
Formanden valgte at indlede sin beretning med mindeord
for Lotte Skougaard: 
Distrikt 3 har mistet en ryttermærkedommer…..Lotte Skougaard er sovet stille ind efter 
lang tids sygdom d. 4. februar i år. Lotte har virket som ryttermærkedommer i 25 år – 
siden dengang det hed Ridemærker. Lotte vil blive husket for hendes vedholdenhed, 
engagement og gennemslags kraft, altid frisk på en god diskussion, gerne med en fri 
tone og en forfriskende latter. Vores tanker går til Lotte's familie i en svær tid. Ære være
Lotte's minde. 
Forsamlingen holdt et minuts stilhed.
Beretningen:
2015 har været et forrygende år med mange flotte sportslige oplevelser. Sporten 
Distrikt 3 har igen haft mange dygtige ryttere med flere gode resultater, både på lavt og
højt plan, og i flere discipliner. Dette kan vi også se på vores championatlister, der 
bliver meldt rigtig mange resultater ind – på alle plan. Til Landsfinalerne for 
Bredderidning, vandt 2 ud af 3 klubber der repræsenterede distriktet, den disciplin de 
deltog i - ponygames afd. A og TREC. 2015 blev året hvor distriktets indsats på Store 
Hestedag blev udvidet med fredag eftermiddag/aften, hvor Vindinge Rideklub afholdt 
distriktsklasser med stor succes. Hedehusgårdens Rideklub havde sagt ”ja” til at 
afholde Sjællandsmesterskaber for pony, hvilket desværre blev en noget ”op ad bakke” 
oplevelse, med megen kævl og ævl, inden klassen overhovedet var gået i gang. Det er 
fuldt forståeligt hvis klubben siger; ”første, sidste og eneste gang”. Vejret var desværre 
langt fra med os denne gang, men alligevel formåede ”Store Hestedag” og begge 
klubber, at sikre banerne så det blev forsvarlig ridning. Breddeudvalget fik også afviklet 
Sjællandsmesterskaberne i ponygames, hvor finalen søndag, altid afholdes i store ring -
en stor oplevelse for alle 2. og 4. benede. Fælles for dette arrangement - som Store 
Hestedag er - er at alle faciliteter samt doteringer/gavekort til spring- og 
dressurstævnet, stiller Store Hestedag til rådighed. Tak til Store Hestedag for at vi må 
være med, og til alle jer der er med til at sørge for, at distrikt 3 er stærkt repræsenteret 
ved dette store arrangement. DRF og Distrikt 3 Vores Forbund er inde en i 
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forandringsprocess – en forandringsprocess der tager år at forankre. Hestevelfærd, ny 
stævnestruktur, TREC udvalg, frivillighedsstategi og ny træner/berideruddannelse er 
bare nogle af de ting forbundet sysler med. Til repræsentantskabsmødet havde man 
sidste år inviteret til ”Forbundsdag” om lørdagen, men en masse spændende og givtige
indslag, bl.a. hestevelfærd blandt vores rideskoleheste. Jeg kan – igen i år – kun 
anbefale klubberne at deltage, både i ”Forbundsdage” og i repræsentantskabsmødet, 
da det er jeres stemmer der bestemmer hvordan fremtidens skal se ud. Distriktets nye 
tidstagningsanlæg bliver flittigt brugt af klubber der både afholder klub og 
distriktsstævner – så det må siges at have været en succes indtil nu. Distriktsrådsmøder
er planmæssigt afholdt, et med besøg fra dressur og springudvalget hvor temaet var; 
Ny stævnestruktur. Desværre ser vi ikke ret mange af distriktets klubber til vores 
rådsmøder, hvilket er rigtig ærgerligt, da det er klubbernes måde at få indflydelse på. 
Vil gerne sige tak til distriktet/klubberne for alle de aktiviteter I beriger jer selv og 
hinanden med. Som det sidste vil jeg gerne takke bestyrelsen og de personer der 
sidder i udvalg, for deres indsats i 2015. Sammen er vi bedst Håber vi alle må få et 
rigtig godt 2016 med flotte resultater og et godt venskab til hinanden og vores elskede 
heste.
Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Forelæggelse af 2015-regnskab til godkendelse v/Werner Klinth Jensen og Ann Lorett 
Finch
Regnskabet blev godkendt med applaus.  Regnskabet er vedlagt som bilag

Der var fra forsamlingen forslag om at udsende regnskabet inden generalforsamlingen, 
så det vil være nemmere for deltagerne gennemgå regnskab og budget.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2016 til godkendelse v/Werner Klinth  
Jensen og Ann Lorett Finch
Budgettet blev godkendt med applaus.  Budgettet er vedlagt som bilag

5. Fastsættelse af kontingent for 2016
Dirigenten gjorde opmærksom på at det var kontingent for 2017 der skulle fastsættes.
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på de nuværende 50 kr. pr medlem pr år.
Kontingentet betales halvårligt.
Forslaget blev vedtaget med applaus.

6. Orientering fra forbund og udvalg
Forbund: 
1. Den 23. juli 2017 fylder Dansk Ride Forbund 100 år. Der er ved at blive skrevet et 
jubilæumsskrift af Bent Neergaard, og så vil man finde en dato at fejre dagen, da juli er 
ferietid. Der planlægges åben-hus-dag i flest muligt klubber, hvor man vil lave en 
landsdækkende måde at fejre dagen på. 
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2. Repræsentantskabsmøde i 2017 vil finde sted i Korsør. 
3. Pt. ingen Distanceudvalg i Forbundet, da der mangler medlemmer. 
4. Forbundet kommer med et oplæg på årets repræsentantskabsmøde ang. 70 års 
reglen – men man ønsker stadig ikke ændre den endeligt.
 5. Nyt koncept for DRF's unghestechampionat fra 2017. DRF anbefaler forsat at 4 års 
skal være med, da det er et populært championat, hvor bl.a. avlerne gerne kommer. 7 
års skal også have eget championa, hvor det bliver valgfrit om man vil ride med trense 
eller kandar, programmet vil være Prix. st. George niveau. Mellemrunderne afskaffes og
der vil blive brugt de samme dommere til kvalifikationer og finale. 
6. Nye regler for vaccinationer. 1 & 2 basis vacc. som før (med 21-92 dages 
mellemrum). Booster senest 7 måneder efter – ingen nedre grænse, det er dyrlægens 
vurdering. Herefter en årlig revaccination på årsdagen for sidste vacc. Vaccinernes 
forskellighed skal varetages af dyrlæger og ikke af TD'erne. 
7. Hestebranchen har sendt fælles brev til fødevarestyrelsen ang. opbevarelse af 
hestepas på opstaldningsstederne. Man anmoder om at en kopi er nok. 
8. Længden af stævnedag for TD er igen til diskussion i sportsudvalgene. Nogle 
distrikter kører allerede med et max. timetal – fra 8 til 12 timer om dagen. 
Sportsudvalgene vil udarbejde retningslinier for TD'ernes arbejdstid/overlap m.m. 
9. Lov om hold af heste. Der er j kommet ny fødevareminister, men Seges vurderer at 
processen er så langt at den ikke kan stoppes. 
10.Ny kontigentstruktur / adgang til DRF event 4 modeller er fremsat: Max. kontigent 
og min. kontigent baseret på medlemstal. Kontigent baseret på at klubberne inddeles i 
3 medlemskategorier. Kontigent baseret på medlemskategori + fast kontigent pr. 
medlem. Det årlige kontigent reduceres. 
11. Opkrævning af kontigent til Distriktet gennem DRF Distriktet overvejer at tilmelde 
sig denne ordning, så klubberne bliver opkrævet af DRF og distriktet sparer en 
arbejdsgang. 
12. Ny stævnelicens / rytterlicens Rytterlicens ændres til stævnelicens. Formålet med 
en licens er sikkerhed, sportsmanship, hestevelfærd og forældreopførsel. Der vil blive 
udbudt et kursus som e-learning som omhandler det grundliggende om sikkerhed, 
deltagelse i stævne og opførsel generelt. Kursisten ser en youtube video, så kommer 
der kontrol spørgsmål, hvis man svarer korrekt, så går man videre, ny video, nye kontrol
spørgsmål osv. Man køber sig adgang til videoen for et antal døgn. Det kommer til at 
gælde fra D-stævne deltagelse, licensen vil koste max. 100,00 kr. Når man skal ride C-
stævner, så er der ny e-learning. Og da alle resultater ifølge ovenstående bliver 
registreret hos DRF, er det rimeligt at også D-stævne ryttere betaler for dette i henhold 
til ny kontingent struktur. Rytterne får en samlet oversigt over deres stævnedeltagelse 
lige fra første stævne. E-learning kurserne tilbydes som kursus på Go, som man køber. 
Kurset ”klar, parat, start” erstattes af ovenstående kurser, mens ryttermærke 3+4 
består. 
13. Distrikterne nyt navn? 
Gl. navn = distrikt 3 Roskilde Amt 
Nyt navn = distrikt 3 ? 
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Nye navne til de øvrige distrikter: D1 = Storkøbenhavn. D2 = Nordsjælland. D4 = 
Vestsjælland. D5 = ?. D6 = Bornholm. D7 = Fyn. D8 = Sønderjylland. D9 = ?. D10 = 
Sydøstjylland. D11/13 = ?. D12 = ?. D14 = Nordjylland. 
Distriktets udvalg: 
1. Stævneudvalgt v/ Bibi Kongslev
Igen i år vil der blive afholdt Højelse Cup, Der vil blive 3 el. 4 indledende runder, 
deltagelse i en runde, vil kvalificerer til deltagelse i finalen, hvor der vil være et 
begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle princippet, i de indledende 
runder kan deltagerne vælge mellem at ride LC 1, LB 1 eller LA 1, Finalen bliver i LC 2, 
LB2 og LA 2. Som noget nyt bliver finalen kun på 1 dag.
Der mangler stadig en klub til en ekstra indledende runde og til finalen
2. Breddeudvalget v/ Merete Wibholm Breilev
DRF mangler medlemmer til Distanceudvalget, Merete opfordrede til klubberne om at 
foreslå kandidater
TREC er nu blevet en disciplin under DRF
Det har været et godt år for Bredde rytterne således har både Ponygames holdet og 
TREC holdet klaret sig godt
…
3. Kursusudvalget v/ Ann Lorett Finch
Der er ikke planlagt kurser for 2016, men Lorett vil gerne have forslag

Imellem pkt. 6 og 7 blev de fremmødte, Championats vindere i distrikt 3 og Ryttere der har 
gjort sig bemærket ved landsstævner /finaler og i internationale konkurrencer, hædret.

Werner Klinth Jensen der har valgt at stoppe som konsulent for bestyrelsen, blev overrakt et 
par flasker vin og formanden takkende Werner for mange års frivilligt arbejde til gavn for 
distriktet. 
Her efter var der spisepause

7. Valg af kasserer Olaf Irgens stiller op (Er ikke på valg som bestyrelsesmedlem)
Ann Lorett Finch har ønsket at trække sig fra hvervet som kasser og Bestyrelsen foreslår
at Olaf Irgens overtager hvervet. Olaf blev valgt med applaus.

8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer  
Ann Lorett Finch modtager valg 
Bibi Kongslev modtager valg 
Tirsa Breinholdt modtager valg 
Ingen andre ønskede at indtræde i bestyrelsen.
 Lorett, Bibi og Tirsa blev alle valgt med appplaus

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Pia Aabo modtager valg
Pia blev valgt med applaus. 
Bestyrelsen ville gerne have en yderligere suppleant, men ingen meldte sig.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg til Claus Steen Hansen
Claus blev valgt med applaus
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11.  Eventuelt
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