
Referat af Rådsmøde den 25. januar 2021
Online på Teams.

Deltagende klubber: HGRK, MSR, NSRK, STRÅ, RVV, ROR, SRK, RKV, ØSR

Deltager fra bestyrelsen: Bibi, Katrine, Pia Aa, Pia F, Jeanett, Pernille og 
Anni.

Dagsorden:

1. Velkomst v/formand Anni Busk

2. Nyt fra forbundet
- Nedgang på 63% i samlet antal stævner i 2020
- Vil ikke begrænse udbud af stævner, men er klar over det bliver svært at fordele.
- Håber på et mildt forår, restriktioner hæves og der snart kan holdes udendørsstævner.
- Nye certificeringer. 1. Sikkerhed, 2. Elevskolen, 3. Lærested, 4. Bæredygtighed. Det koster 
kr. 1000,- at tilmeldes om man tager 1 eller alle 4.
- Nye ryttermærker, integreres i undervisningen og prøven tages online.
- Dressurkritikker hedder dressurprotekoller pr. 01.01.21, da DIF ikke mener man kan give 
en 6 årig en kritik, det er et negativt ladet ord.

3. Økonomi v/kasserer Pia Førgaard
 Hvordan ser kassebeholdningen ud?
- Der var kr. 239.918,23 I kassen, så alt er som før aftalt. Der er brugt penge, da kontingentet
blev nedsat i 2020.

4. Orientering fra distriktsudvalg (stævne-, bredde- samt kursusudvalg)
Stævne;
- Klubberne accepterede at stævnefordelingen af D-stævner udsættes til vi nærmere os 
oplukning.
- Mesterskabsreglerne gennemgås, så de tilpasses året. Her tænkes om kvalifikationerne 
skal ændres.
- Elevskole cup, sidste tilmelding 1. marts
- Online-ridt må ikke være indendørs og stadig maks. 5 samlet.
Bredde;
-Intet nyt
Kursus;
- Nå der engang bliver åbnet op igen og vi må være flere sammen, kigges der igen på at 
lave en kursus pulje, som klubberne kan søge.



5. Klubbernes 5 minutter
Herunder vil vi meget gerne hører om hvordan klubberne klarer endnu
en nedlukning. En af udfordringerne er vist, at vi er i forskellige politikredse, og får 
forskellige beskeder om hvordan vi må agere. 

 ØSR (Mundberg) / Holder hovedet oven vande og venter med længsel på en 
genåbning af elevskolen. Oplever at medlemmerne ikke vil betale kontingent nu, 
men ser tiden an.

 STRÅ (Gitte) / Ville gerne lave læringsvideoer til elevrytter, men har læst at det ikke 
er tilladt ifølge politiet. Katrine (D3 bestyrelsen) vil prøve at følge op på dette.

 ROR (Anne-Marie) / Kører online undervisning, såsom ”hovpleje” og quiz
 SRK (Louise) / Har ikke elevskole. Har kørt en del online-ridt ”rid for en dommer”, 

som har gjort de er kommet ud med et overskud i 2020.
 Katrine / Vil gerne svare mail/hjælpe klubberne ang. online generalforsamlinger.
 Bibi / Der er efterspørgsels på online-ridt på dressur siden.
 RKV (Bianca) / Fortæller at klubben afholde ekstra ordinær generalforsamling med 

anonym afstemning, med stor succes.
 ROR (Anne-Marie) / DIF har retningslinjer ang. generalforsamlinger.
 ØSR (Mundberg) / Vil gerne være vært for DISM spring.
 Bibi / D2 har meldt sig ud af stævnekoordineringen for D1-5. Det kommer nok til at 

give lidt udfordringer i forhold til stævner, men alle håber det bedste.

Tak for et godt og hyggeligt møde alle sammen – håber vi snart igen kan ses ude i 
klubberne. 

Referent
Anni Busk Sørensen


