
Dagsorden til vitual årsrådsmøde i Distrikt 3 

Mandag den 18-05-2020 kl. 19.00 

Hos dig selv

Da det er et noget anderledes møde, end vi er vant til, vil der ikke være hædring m.m.

Deltagende: SOLR, MSR, EPO, ØSR, NSRK, HGRK, STRÅ, ROR

 Dagsorden: 

1. Formandens beretning for det forløbne år – Fremlægges i gruppen senest 24 timer inden mødet. 
(indsat sidst i dette referat)
Det er lagt ind i D3 gruppen, hvor alle kunne læse det før mødet start, samt der er lavet en 
afstemning i begivenheden, hvor alle kan godkende beretningen. 
Anni giver et kort resumé af beretningen – Det har været en godt år. Sejerskilde cup'en gik rigtig 
godt, vi regner med at den også kommer i 2021, da den er aflyst i år grundet Corona-virus. Ved 
årsskiftet mistede vi desværre en klub Team Hedegården, men vi fik også en ny, Grønagergård ude 
fra Cathrine Dufour.

Årsberetningen blev godkendt via afstemning på Facebook.   

2. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse – Regnskabet blev lagt op i 
begivenheden senest 24 timer inden mødet.
Pia, Gennemgår regnskabet kort, hvor der ikke er så meget at fortælle.

Regnskabet blev godkendt.

3. Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag omkring nedsættelse af Kontingent 2020.
Pia gennemgår de 3 forslag til nedsættelse af kontingent, ingen nedsættelse, 50% eller 75% 
nedsættelse. Opkrævningen vil først komme sidst på året, ud til klubberne.

Uanset hvilket forslag der vælges, vil distriktets økonomi kunne bære det i år, fordi vi havde lagt en 
pulje ind, hvor der kunne søges til afholdes af kursus/foredrag - dette vil der i år, så ikke være 
mulighed for at søge, hvis der vælges nedsættelse af kontingent.  
Der udover, spare vi udgifterne til afholdes til årsrådsmødet 2020 samt der ikke afholdes de 
forskellige cups i år, som distriktet normalt også har udgifter til. Derved bliver tabet ikke så stort, for 
distriktet i år 2020, og klubberne får en håndsrækning.

Afstemning faldt på de 50% nedsættelse af kontingent.

4. Orientering fra forbund og udvalg 
Anni fortæller hvad der sker i forbundet. 
DRF har udsendt – via FB - hvad de gør og ikke gør, samt hvad de prøver at få igennem sammen med
DIF. 



Når der bliver åbnet op, vil der være nogen der får ekstra travlt, i forhold til planlæggelse af 
stævner. 
Administrationen skulle være i gang med at ringe ud til klubberne, for at høre hvordan det går i de 
forskellige klubber og om de har brug for hjælp.
 
Der skal søges nye D-stævner senest d. 31 maj og har man fået aflyst stævner under corona'en skal 
der søges igen inden d. 31 maj. 
Den 2. juni bliver der kordineret C-stævner resten af året. I skal være obs. på hvilke regler der er 
kommet omkring afholdes af stævner resten af året 2020. 
Et problem vil være, at man kan risikere, at der vil komme flere stævner i resten af årets løb, så det 
kan ske at der ikke er langt mellem klubberne, der afholder stævnerne. 

Kursus udvalg – er der ikke noget af i år. 

5. Valg af kasser - 
Pia Førgaard, er på valg modtager genvalg - Genvalgt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 
Bibi Hollenberg, er på valg modtager genvalg – Genvalgt
Katrine Nielsen, er på valg modtager genvalg – Genvalgt
Tessa Shack Stones, ikke på valg, men ønsker at udtræde.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen – 
Pia Aabo modtager genvalg - Genvalgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Claus er – Genvalgt til revisor
Christina Madens – Genvalgt til revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Gitte STRÅ  - har talt med DRF, som har talt med rigspolitiet og de retningslinjer er, at hvis der 
afholdes et arrangement er det samlet max 10 pers. Til hele arrangement.
 
Anni – fortæller hvordan vi vil hædret rytterne i d3. Dette gøres ved, at vi kontakter rytterne og 
aftaler, at vi kan mødes med dem og forhåbentlig må tage et billede, som lægges på Facebook. 

Springdomme Finn Soelberg er stoppet som springofficials. D3 vil give en kurv som tak for hans 
indsats i mange år. 

Pernille de Neergaard - Fortæller om D3 Challenge, vinderen bliver den klub med flest like på FB, 
præmien er en kagemand og hestebolsjer.

Bibi – husk at søge til puljen ”sammenhverforsig”.



Årsberetning for 2019

v/formand Anni Busk Sørensen - Distrikt 3

2019 har været et godt år for distriktet og bestyrelsen.

Vi har haft mange gode møder, både bestyrelses- og rådsmøder, dog kunne det godt ønskes, at klubberne 
var bedre til at til- og framelde rådsmøderne ;) 

Sporten 

Året har budt på mange flotte sportslige oplevelser.

Distrikt 3 var godt med fremme, hvad angår dygtige ryttere med mange rigtig fine resultater, både på lavt 
som højt niveau, og i flere discipliner.

Championatslisterne i dressur og spring kører derudaf, desværre mangler der indberetninger for military, 
Distance, TREC og Para-dressur.

Distriktet lavede i samarbejde med Seirskilde Sports, en stil-dressur cup for pony. Hovedgevinsten var en 
uges sommerlejr hos Lisbet Seirskilde. Cup'en var en stor succes, og kvalifikationsklasserne udsolgt på kort 
tid.

Bredderidningen i distriktet er ikke længere under et udvalg, men derfor var der heldigvis stadig en masse 
breddeaktiviteter ude i klubberne.

Elevskole cuppen var en kæmpe succes, og her var distriktets elevskoler også repræsenteret – Roskilde 
Rideklub var med til finalen i Uggerhalne.

”Ponygamesudvalget” afholdte ponygames på Store Hestedag, igen i 2019. Denne gang som ”Store 
Hestdagsmesterskabet”. 8 hold var tilmeldt og alle red mod alle, første dag, hvorefter de 4 bedste hold gik i 
A-finalen dagen efter, og de resterende gik i B-finalen.

Store Hestedag – distriktets nok største aktivitet, samlet på ét sted – var igen en god oplevelse. Mange 
timers ”arbejde” er lagt i dette arrangement, hvor Vindinge Rideklub stod for spring- og dressurstævnerne 
samt Subaru cup finalen.

Tak til Store Hestedag, for at vi må være med, og til alle jer der var med til at sørge for, at distrikt 3 var 
stærkt repræsenteret denne weekend. 

DRF og Distrikt 3 

Vores Forbund er kommet tættere på…….Med det mener jeg, at administrationen er nemmere at komme i 
kontakt med – udvidet telefontider samt hurtigere respons på mail – og servicen er meget bedre og 
venligere.

Repræsentantskabsmødet i Korsør, var helt ordinært – der var ingen indkomne forslag.  

DRF havde bedt konsulent Pernille Løvengreen fra DIF lave et debatoplæg omkring 70 års regel. 

Pernille gav et kort oplæg omkring DIFs arbejde med 70 års reglen og baggrunden for at fjerne 70 års reglen,
men i stedet indføre en 12-årig tidsbegrænsning på den enkelte funktion. 



Spørgsmålene til forsamlingen var; Er 70 års reglen aldersdiskriminerende eller godt middel mod stilstand?  
- Er der steder, hvor det giver mening at fastholde regler? - Hvad får vi ud af at indføre tidsbegrænsning for 
valgte bestyrelseshverv? - Hvad mister vi, hvis noget? 

Meningerne var mange og administrationen ville arbejde videre med 70 års reglen.

Distriktet mistede i år en klub – Team Hedegården – men fik også en ny, Grønagergaard Sportsrideklub. 
Velkommen til GGS.

Distriktsrådsmøder er planmæssigt afholdt.I juni måned var vi på besøg i Solrød Rideklub, hvor 
Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt fra DRF var indbudt til at fortælle om forbundet og fremtiden.

Til mødet i oktober var vi på besøg i Roskilde Rideklub – et møde hvor stævneudvalget fortalt om den nye 
strategi, med stævnefordelingsmøder for D-stævner.

Desværre ser vi ikke ret mange af distriktets klubber til vores rådsmøder, hvilket er rigtig ærgerligt, da det er 
klubbernes måde at få vigtig viden på, sparring med andre klubber samt indflydelse i distriktet.

Men så håber jeg bare, at alt energi bruges på klubbernes medlemmer. Jeg vil gerne sige tak til klubberne, 
for alle de aktiviteter I beriger jer selv og hinanden med. 

Til sidst, vil jeg gerne takke bestyrelsen og de personer der sidder i udvalg, for deres indsats i 2019.

Selvom det er en mærkelig tid vi befinder os i for tiden  - pga. corona-virus - håber jeg, vi snart kan være 
sammen – uden det skal være hver for sig!! – og genoptage vores gode venskaber til hinanden og vores 
elskede heste.

 


