
Årsrådsmøde d. 29 marts 2021
Tilstedet Klubber: MSR, ROR, STRÅ, SOLR, NSRK, SRK, RKV

Mindeord om Helena:

D3 Militaryrytter Helena P. Graungaard er desværre gået bort i en alt for ung alder. Helena sov ind 
d. 26 feb. Hjemme efter kort tids sygedom. 

Helena vil altid blive huset for sin store perfektionisme for ridesport og heste, intet blev overlagt til 
tilfældighederne.
Helena havde altid mange jern i ilden, hun skulle nok dem udført.

Vores tanker går til Familien og venner

Ære være dit minde.

1. Formandens Beretning:

2020 – Tja, hvad skal man sige?

Året nåede lige at starte med et par stævner, før Covid-19 lukkede landet ned. 

Sommeren og efteråret bød igen på lidt stævner og andre aktiviteter, for igen at lukke ned 
sidst på året. Et meget trist år for ridesporten og rideklubberne.

Sporten 

Trods nedlukningen formåede vi at afholde de fleste distriktsmesterskaber samt Højelse 
Hesteklinik Dressur Cup, mens de to stilcups måtte aflyses.

Championatslisterne har af samme grund været lidt ”små” i 2020, men heldigvis lykkedes det 
alligevel at få nogle vindere i både dressur og spring på de fleste af listerne. Der imod er der 
desværre ingen i hverken military, Distance, Trec eller Para-dressur.

Stort tillykke til alle vinderne.

Elevskole cuppen nåede heldigvis også at blive afholdt i 2020, og her var distriktets 
elevskoler igen repræsenteret.

Store Hestedag blev desværre aflyst pga. restriktionerne vedr. Covid-19.

Vi var mange der ellers håbede lige til det sidste, at det kunne lade sig gøre, men nej. Her 
plejer distriktets klubber at afholde spring- og dressurstævne.

DRF og Distrikt 3 



DRF/administrationen har arbejdet på højtryk for at finde hoved og hale i alle regeringens 
restriktioner. DRF er en organisation under Dansk Idræts Forbund (DIF) og har skulle følge 
deres retningslinjer.

DRF og DIF har gjort hvad de kunne, for at vi kunne passe vores heste, bedst muligt efter 
hestevelfærdsloven, trods total nedlukning af alle klubaktiviteter.

Nedlukningen har kostet jer klubber mange penge…....rigtig mange penge – og måske tabte 
medlemskaber og elever på elevskolerne.

Håber I har søgt og fået hjælp af de forskellige coronapuljer.

Til gengæld er vi blevet godt til online møder – eller i hvert fald bedre.

Repræsentantskabsmødet i DRF blev afholdt online.

Årsrådsmødet i distriktet blev afholdt online.

Bestyrelsesmøder i distriktet blev afholdt online.

Rådsmøder og stævnefordelingsmøde i distriktet blev afholdt online.

Tror godt jeg på alles vegne kan sige; Vi savner at afholde fysiske møder, hvor vi kan se 
hinanden i samme rum. 

Distriktet mistede i år 2020 følgende klubber – RVT Roskilde Voltige Team samt Rideklubben
Ørsted Holme.

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

Stort tak til klubberne, for jeres kreativitet her under nedlukningen. Der er blevet tænkt 
kreativt med online undervisning, på mange forskellige måder – nogen har lavet små videoer, 
andre forskellige konkurrencer og andre igen har undervist i teori online. 

Har fulgt med på jeres FB sider og er vildt begejstret for jeres fantastiske arrangement i 
jeres medlemmer. Stor respekt herfra.

Til sidst, vil jeg gerne takke bestyrelsen og de personer der sidder i udvalg, for deres indsats
i 2020 – omend den har været noget anderledes end vanligt.

Selvom det er en mærkelig tid vi befinder os i – med corona-virus og nu også Herpesvirus - 
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.

Formand Distrikt 3 - Anni Busk Sørensen 



2. Regnskab.
Det revideret regnskab er godkendt af Claus.

3. Budget.
Vi har et større underskud end, vi havde regnet med, fordi klubberne fik 
kontingentnedsættelse i 2020 med 50 %. Ingen yderligere spørgsmål. 

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen forslår reduktion af medlemskontingent for 2021 pga. Corona-krisen. Det blev 
vedtaget at klubberne i 2021 får reduktions i kontingent på 50 %.

5. Orientering fra forbund og udvalg.
- Forbundet – De nye ryttermærker er startet og DRF vil meget gerne komme ud i klubberne
og fortælle om det, samt hjælpe med hvordan klubberne får det integreret i elevskolerne. 

D. 17 april afholdelse der visuelt repræsentantskabsmøde – indkaldelsen er kommet på 
mail fra DRF.

-Udvalget- Alle stævner er lukket ned frem til d. 26 april – Dette går pt ikke udover div. D3-
mesterskaber.
 

6. Valg af formand.
- Anni Busk Sørensen, er på valg og ønsker genvalg – GENVALGT

7. Valg af Kassere
- Pia Førgaard, er ikke på valg

8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
- Bibi Hollenberg, er ikke på valg 
- Katrine Nielsen, er ikke på valg 
- Michelle Halse Leth, er på valg og ønsker genvalg – GENVALGT
- Pernille de Neergaard, er på valg og ønsker genvalg – GENVALGT

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- Pia Aabo, er på valg og ønsker genvalg – GENVALGT
- Der er plads til en mere, men ingen ønskede at stille op.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
- Claus er genvalgt som revisor
- Christina Madsen er genvalgt som revisorsuppleant.

11.  EVT.
Vindinge Rideklub har afholdt online dressur og spring under Corona, med god tilslutning, 
dog kræver det lidt, da man modtager en del mails som der skal holdes styr på. Men kan 
klart anbefales.



Katrine vil arbejde videre med et visuelt foredrag omkring HPV-1, da desværre har lukket 
stævner i DK. Der vil komme opslag op på Facebook når dette er klar. 

Skulle der komme andre ideer til visuelle foredrag vil bestyrelsen gerne være behjælpelig 
med at få dette skab.


