Referat af ordinær generalforsamling i
Dansk Ride Forbund distrikt 2 den 20. februar 2014
Tilstedeværende klubber: HGS, SLR, SRØ, FAK, HGR, HIS, RIF, FSHR, SØG, STRK,
CSC, HES, NØR, GBR
Afbud: NSR
Ad 1 - Valg af dirigent
Distriktsformand Tina Foldager foreslog Jannick Holm som dirigent, og han valgtes
enstemmigt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
forretningsordenen for Dansk Ride Forbunds distrikter, og dermed var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Ad 2 – Formanden aflægger beretning
Distriktsformanden indledte med at nævne, at de seneste indberetninger af medlemstal
endnu ikke var blevet verificeret, og at generalforsamlingen i stemmemæssig henseende
derfor blev gennemført på baggrund af indberetningerne pr. 31.12.2012.
Der henvises til særskilt bilag, hvoraf den fulde beretning fremgår, men af hovedpunkter
kan nævnes
§ Første år længe, at IT-problemer ikke havde været dominerende
§ Fokus på klubstævner
§ Drøftelse af TD’er til D-stævner
§ Stort arbejde med stævnekoordinering
§ Fortsat TD-koordinering i distriktet i samarbejde med distrikt 3
§ GO! Fungerer godt
§ Samlet kontinggentopkrævning fra distriktet og DRF
§ Banebyggeraspirantkurser
§ Temaaften for officials
§ Breddeaktiviter – herunder TRC - meget populære
§ Friluftsrådet
§ Hold øje med distriktets hjemmeside
§ Repræsentantskabsmøde den 27. april 2014 i Korsør
§ Berideruddannelsen
STRK opfordrede til, at der blev set på reglerne for distriktsmesterskaberne for hold.
Formandens beretning blev herefter godkendt
Ad 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren forelagde det reviderede regnskab, der udviste et underskud på kr. 68.770,33.
Da 2013 var et kontingentfrit år for klubberne i Distrikt 2
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4 – Klubber til optagelse på DRF’s repræsentantskabsmøde
Vestergaardens Sportsrideklub Egedal (VSRE)
I Ølstykke
Ad 5 - Fastsættelse af kontingent samt budget
Kontingentet blev fastsat til kr. 13 kr. pr. medlem (samme beløb som i 2012) og budgettet,
der opererede med et underskud på 5.050,00 kr. blev godkendt.
Ad 6- Valg til distriktets forretningsudvalg for 2 år
Linda Frid, Tina Foldager og Anita Cordrey blev alle genvalgt.
Ad 7 – Valg af revisor for 1 år
Dorte Paludan blev genvalgt

Ad 8 – Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling
Ad 9 – Eventuelt
STRK orienterede om sin miljøcertificering i DRF.
Der blev udtrykt ønske om, at de penge der i sin tid blev sat til side, til aktiviteter for
ponyryttere, bliver brugt på kurser med Kimmie eller lignende.
Sally Schlichting, der kandiderer til DRF’s bestyrelse, præsenterede sig selv.

Sign. Bestyrelsen d. 04. April 2014.
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