
Distriktsrådsmøde, torsdag d. 27. marts 2014 i HHH 

 

Tilstede: Lerbæk: 1, Danish Derby: 2, Ravnkilde: 1, Dronninglund: 1, Nibe: 2, Tylstrup: 2, Nejst: 2, 

Hals: 2, Bjergby: 2, Nørhalne: 1, Hjallerup: 2, Jetsmark: 2, St. Restrup: 2, SAO: 1, Hornum-Ulstrup: 

2, Hjørring: 2, Klithuse Military: 1, Brønderslev: 2, Hirtshals: 5, Ulsted: 2, Breddeudvalget: 1 

(Sharon), Arden: 2, V. Hassing: 2, Sindal: 1 

 

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

 

 

Godkendelse af referat fra sidst.  

 

Dagsorden:  

 

Pkt. 1: Nyt fra formanden 

            - Repræsentantskabsmøde 

 

Pkt. 2: Nyt fra kasseren  

            -  Regnskab 

 

Pkt. 3: Nyt fra Sportsudvalget 

             - Startgebyrer i D-14 

             - E-stævner 

             - Forskningsprojekt, TD'ere  

             - Mesterskaber, dressur? 

 

Pkt. 4: Nyt fra Kursusudvalg 

 

Pkt. 5: Distriktsaftalen 

 

Valg:            

 - Valg til F.U. - Lone Nørager og Niels-Ove Larsen er på valg 

 - Suppleant til Kursusudvalget 

 - Valg til Breddeudvalget (2 personer) 

 

 

Pkt. 6.a: Besøg fra hovedbestyrelsen i DRF v/Jørgen Mertz 

 

Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat: 

 

Godkendelse af referat fra sidst: 

- Omkring meldegelde, så er det uddybet at klubber som ikke har betalt meldegelde, ikke vil 

få tildelt C og D stævner i det kommende år! 

 

Pkt. 1:  

- Rep. møde: Seneste tilmelding er 9. april. Distrikt 11/13 har 2 kandidater der opstiller. Der 

sendes info om kandidaterne ud med nærværende referat. Distrikt 11/13 opfordrer til, at 

klubber for Jylland tilmelder sig mødet og samtidig tilmelder sig bustransport. Når Mona får 

en tilbagemelding fra formanden i Distrikt 11/13, meldes der noget ud i forhold til bus-

opsamling, for de der har tilmeld sig dette. Bussen er gratis. Mona opstiller fra F.U. Det er 

ikke længere tilladt at give fuldmagt. Man skal møde op til mødet, hvis man vil afgive sin 

stemme. Kun rettidige tilmeldinger har stemmeret.  

- Når der har været generalforsamling i klubberne, så skal oplysninger på alle nye 

bestyrelsesmedlemmer sendes til rideforbundet og samtidig til F.U.  

- Fra ponymålerne: Datoer for målinger i 2014 og de første måneder i 2015 er snart klar, og 

offentliggøres. Der afholdes fremover målinger i Arden og Hjallerup. Jens Hammerfeldt fra 

Sindal er snart færdiguddannet ponymåler, og er pt. med ude som ”føl” 

 

Pkt. 2:  

- Resultatopgørelse 2013 er udleveret på mødet og sendt ud med nærværende referat.  

- Kommentarer: En del meldegelde er først indbetalt i 2014, og er derfor ikke med i 2013 

- Regnskabet er godkendt uden yderligere kommentarer 

 

Pkt. 3:  

- Orientering vedr. DRF-Go: Der skal indtastes ’go-(brugernavn)’ fremover 

- Manglende TD’ere: 1 person påbegynder uddannelse d.d. Inge Sørensen fra DDHS er færdig 

til sommer. Endvidere generel drøftelse af den udfordring det bliver, at TD’ere skal dække 

to distrikter. 

- Der er udleveret skriv med nyt omkring stævner, som også er sendt ud med nærværende 

referat. Bemærk at gæstelicens skal udstedes inden stævnets start.  

- Der er ingen klubber der har budt sig ind på dressurmesterskaber for hverken pony / hest. 

Ulsted har budt sig ind på individuel mesterskab pony + hest. Brønderslev overvejer 

holdmesterskab pony + hest 

- Lone har modtaget henvendelser fra ponyforældre, som mener det er for dyrt at starte pony 

dressurklasser. Lone har undersøgt priserne i distrikt 11/13 og 12, og distrikt 14 er ikke 

væsentligt dyrere. Jesper fra SAO tilføjer, at SAO afvikler ponyklasser samtidig med 

hestene, da det ellers ikke løber rundt økonomisk.  

- E-stævner: Sportsudvalget har diskuteret antallet af E-stævner i distriktet. Med baggrund i 

antallet af de E-stævner der er søgt er det besluttet, at der ikke længere tildeles E-stævner. 

Der er generelt rigtig mange stævner i distrikt 14 i år, både D, C og B-stævner – også i 

sommerferien. Argumentet er antallet at antal stævner – det betyder, at enkelte klubber ikke 

har nok starter (det gælder også på C-plan). Beslutningen giver anledning til en del 

frustration blandt klubberne, som mener det har meget at sige i forhold til økonomi i 

klubberne. Sportsudvalget har taget emnet op til diskussion hvilket har medført, at klubberne 

alligevel kan søge de stævner der måtte ønskes. Det er op til klubberne selv at snakke 

sammen, hvis de har stævner der falder sammen geografisk.  



- Omkring forskningsprojekt, så er information sendt ud med nærværende referat.  

 

Pkt. 4:  

- NOL er fraværende. Der er derfor ikke nyt fra kursusudvalget.  

- Kursuskalenderen for 2014 ligger på hjemmesiden 

 

Pkt. 5:  

- Distriktsaftalen: Forbliver uændret, men justeres til efter DRF’s reglementsændringer.  

- Pkt. 2.3 dressur (omkring dommere): Det er vedtaget, at mindst 1 dommer skal være fra et 

andet distrikt 

- Pkt. 3 distriktet skænker: Det er vedtaget, at det er frivilligt om klubberne skænker 

staldplaquetter.  

 

Pkt. 6:  

- Lone Nørager og NOL er genvalgt til F.U.  

- NOL har bedt om assistance til kursusudvalget, og der vælges derfor en suppleant til 

kursusudvalget. Maria fra Nørhalne er valgt som suppleant 

- Valg til breddeudvalget: Maria Sørensen fra HHH er valgt ind i breddeudvalget. Maria er 

ansvarlig for bredden i HHH, og forsøger at få bredden gjort til en fast del af undervisningen.  

- Breddeudvalget består nu af Sharon Grøn og Maria B. Sørensen 

 

Pkt. 6a:  

- Jørgen Mertz repræsenterer hovedbestyrelsen i DRF, og deltager i mødet for at orientere om 

aktiviteter i DRF. 

- Powerpoint/præsentation er sendt ud med nærværende referat 

 

Spørgsmål: 

- Hvor kan referater fra møder i distriktsudvalget findes? På DRF’s hjemmside.  

- Er der truffet noget beslutning i forhold til gårdstævner? Ja, og der må gerne afholdes 

gårdstævner. Dog må DRF’s reglement ikke benyttes.  

 

Evt. 

- Vær obs på, at officials ikke bruges mere end tre gange i træk  

- Nibe Rideklub har købt et nyt lydanlæg, som de gerne vil låne/leje ud 

- Nibe rideklub har medlemmer der starter stævner med ikke betaler kontingent. Forslag om, 

at bestyrelsen henvender sig personligt til medlemmerne på stævnepladsen, og opkræver 

kontingentet. Jørgen Mertz supplerer, at det er klubbens egen opgave at vedligeholde sin 

medlemsliste.  

- Vedr. ansøgning af stævner: Inden der ansøges propositioner, så sørg for at der er booket 

dommer.  

- Brug af officials???? (afventer Lene) 

 

 

Næste møde: Arrangør? 

 


