Referat af distriktsrådsmøde og generalforsamling i Dansk Ride Forbund
Distrikt 2 Nordsjælland mandag den 25. februar 2019 kl. 18.00 i Capacity
Showjumping Center
Tilstedeværende klubber: FVR, MMR, HIS, CSC, NSR, RIF, NØR, HUR, HGS, HSK, SØG, SLR, EGE,
FHSR, ERD
Anne Silfwander orienterede om aktuelt fra DRF’s administration, herunder:
• Optimeret telefonsystem
• Informationsmails
• Åbningstiderne er udvidet til 08.00-16.00
• Stævneafregning
• Distrikt 2 5. største distrikt på antal klubber
• 41 klubber, kun 24 holder stævner
• 7 B stævner med 1500 starter (3. største arrangør)
• Næststørste på C-stævner
• Største på D-stævner
• 102 stævner
• 4. største målt på antal starter
• 20.250 starter, 11.000 på c-niveau
• Revision af reglementerne
• Akutrettelse til Fælles Bestemmelser: Nu muligt at lave D-stævne alene for sin egen klub
• Doteringer
• Træk fra Equipe forventes at komme snart
Generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jette Vermehren, der blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Formanden aflægger beretning
Der skal igen tiltræde en ny generalsekretær. Denne gang en, der har erfaring fra DIF.

Den tidligere generalsekretær var meget fraværende og svært tilgængelig. Ny stilling som Sportsog Servicechef. Stillingen afspejler organisationen, der er blevet fagligt bredere funderet.
Klubberne skal ikke holde sig tilbage med at skrive til DRF omkring konkrete problemstillinger –
gerne med kopi til distriktet.
Der forfølges nu en Strategi 2022, der bl.a. går efter flere medlemmer.
Formanden opfordrede til at klubberne deltager i DRF’s kurser.
Der er næsten ingen klager vedrørende stævner efter Equipe er taget i brug. Dstævnekoordineringen fungerer rigtigt godt.
I 2018 fik vi for første gang en B-stævnekalender i november.
Husk at der godt kan være et par ekspeditionsdage til godkendelse af propositioner.
Tidtagningsanlæggene har været dyre i vedligeholdelse, og et forventes også fremadrettet. Distrikt
2 har holdt informationsmøde om Equipe, stævnetilrettelæggelseskursus, kursus med Kimmie
Nielsen og D-banebyggerkursus.
Forslag til kurser modtages meget gerne.
Den 24. marts er der elevskoleworkshop i Idrættens Hus.
Der har været breddeturneringer – stor tilslutning i begyndelsen af året.
Stor tak til Susanne Petersen for arbejdet i bestyrelsen, og for at fortsætte i breddeudvalget.
Vi har nu 7 repræsentanter i Friluftsrådet. Sally Schlichting er valgt til bestyrelsen for Kongernes
Nationalpark.
Husk at bruge Distrikt 2’s hjemmeside, og også Facebooksiden.
Husk at opdatere klubbens oplysninger på Go.
Der er repræsentantskabsmøde i Korsør den 6. april – husk at deltage.
Tak for 25 år i bestyrelsen og 13 år som formand.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab blev forelagt og enstemmigt godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent til distriktet samt fastlæggelse af budget
Budgettet blev godkendt og kontingentet fastsat til 16 kr. pr. medlem.
Det blev foreslået at forhøje prisen for tidtagningsanlæggene til 350 kr. pr. dag, afskaffe
transporttilskuddet til TD’ere og til officialsuddannelse.

5. Klubber som kan godkendes ved DRF’s repræsentantskabsmøde i 2018
Der er ikke nye klubber til optagelse.

6. Valg af distriktsformand
Therese Kemp blev nyvalgt for 2 år
7. Valg til distriktets bestyrelse
Helle Kornbo blev genvalgt for 2 år
Jannick Holm blev genvalgt for 2 år
René Henriksen blev nyvalgt for 2 år
8. Valg af revisor for 1 år
Tina Foldager blev nyvalgt for 1 år
9. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
10. Eventuelt
Det blev foreslået at bruge nogle af pengene fra ponymålingshensættelsen til rytteryoga.
Derudover:
• Kursus omkring rytterernæring.
• Kursus med dyrlæge omkring skader
Der efterlyses mødelokaler i distriktet. SLR og HSK melder sig.

Referent: Jannick Holm

