
Årsrådmøde i Distrikt 3.

Referat:

Tirsdag den 13-03-1018 kl. 18:30
Den gamle byrådssal i Roskilde, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

Deltagene klubber: HIRK, MSR, NSRK, STRÅ, EPO, RVV, RØH, SOLR, TEAM, RKV, ØSR
Deltagene bestyrelsemedlemmer: Tessa Stones, Anni Busk, Bibi Hollenberg, Katrine Nielsen, Pia Aabo, Ann 
Lorret Finch, Lene Bang og Tirsa Breinholdt.

1. Valg af dirigent.
Claus Steen Hansen

2. Formandens beretning.
2017 har været et godt år for distriktetsbestyrelsen.
Vi var for første gang i flere år oppe på max. antal medlemmer, der kan sidde i bestyrelsen og vi er 
så småt ved at have fordelt ”arbejdsopgaverne” mellem os. Lene Bang og hendes mand har brugt 
året til at få fuldstændig styr på økonomi og bogføring. Det er ikke altid let at overtage en post fra 
andre, men vi er Lene dybt taknemmelig, for at hun kastede sig ud i projektet, da vi allermest havde
brug for hjælp.

Sporten.
Året har budt på mange flotte sportslige oplevelser.
Selvom Distrikt 3 ikke er det største distrikt, er rytterne gode til at markerer sig ude på 
stævnepladserne med flere gode resultater, både på lavt som højt plan, og i flere discipliner.
Der bliver meldt rigtig mange resultater ind på vores championatlister, og vi får flere og flere 
discipliner med.

Desværre er bredderidningen i distriktet ikke hvad den har været – til Landsfinalerne i 2017, var 
distriktet ”kun” repræsenteret af et hold i henholdsvis TREC, stilstafetspring og et heppekor.
Store Hestedag var som vanligt en aktiv weekend for Hedehusgårdens Rideklub der afholdt 
springstævne og Vindinge Rideklub der afholdt et dressurstævne.  Vejret var endeligt med os – om 
ikke varmt, så var det i det mindste tørvejr.
Breddeudvalget fik afviklet Sjællandsmesterskaberne i ponygames, hvor vi havde en hyggelig 
weekend med åbnede banerne for alle der havde lyst at komme forbi og prøve at ride ponygames. 
Samarbejdet med Store Hestedag er et stort plus for både distriktet, klubberne og rytterne. Store 
Hestedag får ”rigtige” stævner, klubberne tjener lidt til klubkassen og rytterne får anderledes 
forhold at ride konkurrencer under – god miljøtræning - end de er vant til. Men samtidig er det også
et stort arbejde for begge klubber og kræver mange frivillige hjælpere.
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 arrangement. 
DRF og Distrikt 3. 

Vores Forbund er stadig i rivende udvikling……!!



Ny kontingentstruktur var til anden afstemning på repræsentantskabsmødet april 2017. Der blev 
afgivet 310 stemmer, hvoraf 250 stemte for, 58 stemte imod, og 2 stemmer var ugyldige. Dermed 
blev forslaget vedtaget til ændring fra 2018. 
Ved samme repræsentantskabsmødet uddeles der flere klubpriser og ”Årets Ildsjæl” 2016 blev 
Rikke Johansen fra Roskilde Rideklub. 
(Motivationen er kopieret fra ref. Af rep.mødet) 
”Motivation for tildelingen af prisen: 
Den person vi nu skal hædre er en sand ildsjæl, der bruger uanede frivillige timer for at få klubben 
og særligt elevskolen til at blomstre. For bare et år siden gik det rigtigt skidt for elevskolen, men så 
tog Årets Ildsjæl ansvaret for, at der skulle ske noget nyt. Prismodtageren skiftede ponyer ud, købte 
nyt udstyr, reparerede gammelt udstyr, startede Ryttermærkeundervisning op. Samtidigt blev 
klubbens undervisere sendt på Dansk Ride Forbunds Træner-kursus for at hæve standarden for 
undervisningen. Dette har været en stor succes til stor gavn for klubbens medlemmer. Årets ildsjæl 
bruger ikke bare mange timer i elevskolen, men er også meget 
engageret i klubbens øvrige aktiviteter - prismodtageren er der simpelthen altid!” 
Bestyrelsen kan kun anbefale distriktets klubber, at deltage ved årets repræsentantskabsmøde som 
holdes den 21. april, på Scandic Kolding. Det er her I kan være med til at bestemmer, hvordan 
fremtiden skal se ud for forbundet og ridesporten.

Efter Årets Landsfinaler på Vilhelmsborg, meddelte Forbundets Breddeaktivitetsudvalg store 
ændringer for bredderidningen. Da der var for få starter til landsfinaler, vil man i stedet afholde 
Landsdelsfinaler. 

Distriktsrådsmøder er planmæssigt afholdt. 
I juni måned havde vi til besøg af Jacob Gulmann, den nye Generalsekretær i Forbundet, der fortalte
om sine tanker og ambitioner for fremtiden. Øget åbenhed i kommunikation var et stort ønske, 
hvilket har medført markante ændringer i administrationen, som har skiftet navn til 
”Serviceorganisation”, og som har udviddet telefontiden og højnet serviceniveauet.
Til mødet i oktober måned havde vi besøg af Helle Madsen – fra bestyrelsen i forbundet – som 
fortalte om de mange nye tiltag, som bl.a. ny regel om næsebåndsstramning, nye sanktionsregler 
for 2018 i reglementet, ryttermærker er ikke mere et krav for at kunne indløse licens og mange 
andre spændende ting.

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.

Så er vi ved at være ved vejs ende med min beretning, men inden den ender helt, vil jeg gerne sige 
tak til distriktet/klubberne for alle de aktiviteter I beriger jer selv og hinanden med. 
Og som det aller sidste, vil jeg gerne takke bestyrelsen og de personer der sidder i udvalg, for deres 
indsats i 2017.

Håber alle må få et rigtig godt 2018 med flotte resultater og et godt venskab til hinanden og vores 
elskede heste.

Formand Distrikt 3 Anni Busk Sørensen



3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
I 2017 har vi haft en lille fremgang i medlemmer, hvilket er dejligt. Grundet det større årsoverskud 
på 27.615 kr. mere end der var budgettet med, er fordi der er blevet afviklet en gammel gældsag og 
så har Højelse Dyreklinik givet et flot sponsorat – Regnskabet blev godkendt

4. Præsentation af budget - herunder fastsættelse af kontingent
Budget for 2018 vil se ud som 2017, der vil være Et overskud på 7.500 kr. når året er omme. Fra 
årsskiftet af blev det vedtaget at det er distrikterne der skal indkræve kontingent fra klubberne af. Vi
ved ikke præcis hvordan opkrævningen af kontingentet vil blive, men det bliver 1 gang årligt og det 
kommer der mere info om det her i foråret. Godkendt.

5. Hædringer:
Alle vinderne på championatslisterne samt øvrige indstillede blev hædret med gaver og blomster.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Orientering fra forbund og udvalg

Videreudvikling af DRF Event og stævnesystemet ville blive for stor en omkostning for forbundet, så 
bestyrelsen besluttede at skifte over til EQUIPE. Pr. den 31. marts 2018 lukkes Event og 
stævnesystemet officielt ned. 

Som et led i DRF's strategi arbejde, vil de sikre at kurser og uddannelser bliver opdateret. Forbundet
har indgået aftale med Martha Voss om at analysere behovet. Man vil spørge ryttere, frivillige, 
bestyrelser og kursusansvarlige.

Den 22. marts inviterer DRF til klubaften, for at fortælle om det nye stævnesystem og den nye 
serviceorganisation, i Idrættens Hus.

Breddeudvalget. 
Helt nyt koncept med Landsdelsfinaler skal  afholdes i august i Bernstoffparken.

Pt. ved distriktsbreddeudvalgt ikke hvad der rører sig i D3. Skrivelse er på vej ud i klubberne, men vi 
har besluttet at holde fast i SJM i PonyGames på Store Hestedag.

Foredrag v. Vibeke fra Højelse Hesteklinik om ”Førstehjælp til hesten” blev en bragende succes, så 
Vibeke har givet tilsagn om en gentagelse senere i 2018.

Stævneudvalg. 
Vi mangler at få placeret 3 spring mesterskab – hest individuelt, hest hold og pony hold.
Højelse cup 1. afd. er afholdt på Solrød Rideklub, vi mangler stadig at finde en klub til afviklingen af 
finalen.

Kursus udbvalget 
I starten af 2017 blev der af holdt første hjælp kursus til mennesker, som var en succes og da der var
tilsagn om at der var flere der gerne ville, lavede vi et kursus mere her i  starten af 2018– desværre 



var der ingen tilmeldte. Meld meget gerne ind, hvis i har ønsker til et kurser for så er vi åbne og ser 
meget gerne på om det kan lade sig gøre.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Bibi Hollenberg er på valg - modtager genvalg  (valgt)
- Lorett er på valg, ønsker ikke genvalg – bestyrelsen takker for det flotte stykke arbejde.
- Tirsa Breinholdt er på valg, ønsker ikke genvalg - bestyrelsen takker for flotte stykke arbejde.
- Lene Bang er på valg modtager genvalg (valgt)
- Tessa Schack Stones, ikke på valg
- Michelle Halse Leth, ikke på valg
- Pernille de Neergaard, ikke på valg
- Anni Busk, Ikke på valg
- Katrine Nielsen valgt ind som bestyrelsesmedlem.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

- Pia Aabo modtager genvalg (valgt)
- Katrine Nielsen modtager genvalg (valgt ind i bestyrelsen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Claus Steen Hansen er valgt som Revisor 
Christina Madsen er valgt til revisorsuppleant

11. Eventuelt. 
Katrine Nielsen vil meget gerne hjælpe med EQUIPE, der bliver sendt en mail rundt samt opslag på 
Facebook hvor der vil står hvordan man kan kontakter Katrine.


