
Distriktsrådsmøde m/valg, tirsdag d. 2. april 2013 i HJR 

 

Tilstede: Sindal, Lerbæk, Hirtshals, Farstrup, Skæve, Hjørring, Hals, Snorgaarden, Frederikshavn, 

Langager, Nibe, St.Restrup,  SAO, Løgstør, Danish Derby, Dronninglund, Brønderslev, Tylstrup, 

Hornum, Hjallerup, Rebild, Nejst og Nørrehalne  

 

Fra F.U: Mona Nørheden, Bente Østergaard, NOL og Karen Valsted 

 

Referat fra Distriktsrådsmødet i november er godkendt med følgende kommentarer: 

 

- Gebyr for tilmelding til D-stævner er 30 kr. (det står også i referatet) 

- D-licens er ikke et krav (det står også i referatet) 

 

Pkt. 1: Nyt fra formanden 

- Ny klub: Stald Torpegaard er forhåndsgodkendt i DRF 

- Repræsentantskabsmøde 13-14. april: Forretningsudvalget D-14 er ikke tilmeldt af flere 

årsager. Der er mangel på respons og opbakning fra DRF, der starter for mange ”udbryder-

klubber” op, som vi ikke kan bakke op om, og så har DRF givet en klub i D-14 tilladelse til 

afholdelse af stævne samme weekend. Der er sendt et skriftligt afbud til hovedbestyrelsen  

- Ponymåling: Christina Volshøj er ansvarlig. Der er yderligere to ponymålere, og én på vej 

 

Pkt. 2: Nyt fra kasseren 

 

Regnskab 2012:  

 

Distriktet kr. 28.614 

Sport kr. -15.746 

Kursusafdeling kr. -3.302 

Ponymåling kr. -12.350 (skyldes en igangværende sag) 

 

Årets resultat kr. -2.784 

 

Aktiver kr. 2.090 

Egenkapital kr. 22.090 

Passiver kr. 22.090 

 

Hensat til kursusafdeling kr. 5.858 

 

Bente Østergaard undersøger saldo på ”Ryttertræf-konto”.  

 

Pkt. 3: Sportsudvalget 

- Hjørring og Sindal oplever problemer, når de skal ansøge om stævner (primært 

spring) ”Mail-svar” d. 1. og 15. i måneden overholdes ikke, og responsen er generelt for 

dårlig. Koordinering og håndtering fungerer heller ikke. Forslag om afholdelse af møder, 

gerne ét møde i kvartalet i Sportsudvalget. Forslag om, at korrespondance sendes cc til 

Mona Nørheden  

- Lene Nielsen (D-stævne ansvarlig) skal senest 8 dage inden stævnet modtage tidsplan og 

officials-oversigt, og senest 8 dage efter, modtage rytteroversigt og resultater 



 

Pkt. 4: Kursusudvalget 

- Banebyggeraspirant-kursus er aflyst pga. for få tilmeldte 

- Springdommerkursus bliver muligvis aflyst pga. for få tilmeldte 

- Sikkerhed ved ridning og omgang med heste bliver muligvis aflyst – her er der slet ingen 

tilmeldte. Hvis en klub vil certificeres, skal én repræsentant fra klubben gennemføre kurset. 

Næste kursus er 23. april i Hjallerup kl. 19-22. Der kan tilmeldes indtil tirsdag i uge 15 

- Forslag om opdatering af kursuskalenderen og et nyt layout  

- Næste basiskursus for nye bestyrelsesmedlemmer er 16. april i Hjallerup kl. 19-22 

- Der kan tilmeldes D-dressurdommer (opstartskursus) på DRF’s hjemmeside  

 

Pkt. 5: Breddeudvalget 

- Der er igangsat flere aktiviteter, bl.a. Stævner i HHH og VHRK 

- Dato for breddefinalerne er 4. maj 

 

Pkt. 6: Valg 

- Valg af formand: Mona Nørheden er genvalgt 

- Valg til Breddeudvalget: Mette og Sharon Grøn fra Hals er valgt  

- Valg til Sportsudvalget: Lone Bang er valgt som nyt medlem af Sportsudvalget 

 

Pkt. 7: Distriktsaftalen 

- Forslag om, at Distriktsaftalen erstattes af en Mesterskabsaftale er vedtaget 

- Pkt. 1.2. slettes  

- Pkt. 3. slettes ikke 

 

Pkt. 8: Økonomi, Distriktsmesterskaber (dressur) 

- Det er vedtaget, at Sportsudvalget ser på en anderledes fordeling. Skal klasserne være dyrere? 

Hvordan skaffer man flere sponsorere?  

 

 

Evt. 

- Dronninglund ønsker distriktsmesterskab i Distance 

 

Forslag om afholdelse af næste møde i Arden Rideklub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


