
Distriktsmøde d. 17/3 2021 

Møde afholdt via teams.  

Deltagende klubber: HHH, SAO, NIR, HJR, SKO, SPL, USR, URK, SRLA, Strandby (SBRK), FRI, KONG, BROR, 

HURK, Vestbyens (VEB), POR, FRK, DDHS, VSK,  

Fra FU og sportsudvalg: Mona Nørheden, Lone Nørager, Mette Winther, Lone Bang, Inge Sørensen, Lene 

Nielsen, Trine Henriksen. 

Referat: Trine Henriksen.  

 

Nyt fra formand Mona: omkring nedlukning, retningslinjer osv. – især da der var den Nordjyske 

nedlukning. I ridesporten har corona kostet mellem 1000 og 1500 medlemmer. Mobbepolitik ifht. 

ridning og DRF 

• Rep. Møde. Helle Madsen trækker sig – Nye opstillere: Ulla Tørnæs, Jakob Skov. FU har 

fokus på: Thomas Fogh (dist 11/13), Jakob Ravnsbo. Se mail fra DRF med tilmelding og 

materiale til rep.møde. Info omkring repræsentantskabsmødet kan findes her: 

Repræsentantskabsmøde 2021 (rideforbund.dk)  

• Nye tiltag fra administrationen (se nedenfor med kommissorium og certificeringer) 

• Diverse valg – foreslår at vi udsætter valg til næste år. Pga. corona og mødeformen.  

• Nyt kommissorium: skal se på det politiske arbejde og strukturen ifht. forbund og 

distrikter. Skal arbejde på det og fremlægge på formandsmødet. 3 medlemmer fra gruppen 

af distriktsformænd: Inger Overby (11/13), Helle Juul (Fyn), Helle Madsen (Sjælland). Det 

forventes at arbejdet varer ca. 1 år hvorefter det forelægges distrikt og klubber. 

• Certificeringer – DRF tolker at det er for svært at opnå disse, eftersom der er for få, der 

arbejder med det.  

Økonomi: kontingent 15 kr. pr medlem som sidste år. Bente Østergaard har orlov til midt maj. 

Kontakt Mona ved spørgsmål omkring økonomi. 

Sportsudvalg 

• Stævner – lidt omkring stævneplanen. SAO har fået tildelt et nyt B-stævne fra 

rideforbundet – falder sammen med FRK. Lone og de 2 klubber snakker sammen om en 

plan for det. Der er plads til enkelte flere stævner i foråret, men flere klubber afventer de 

næste udmeldinger omkring forsamlingsforbuddet.  

https://rideforbund.dk/drf/om-drf/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8der/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-2021


• Stævneaftalen – Mette gennemgik forslaget til stævneaftalen. Der var enkelte 

bemærkninger til forskellige dele, nogle blev direkte rettet til – andre kunne ikke tages med 

pga. 2021 reglementet. Stævneaftalen blev ellers rettet til med de bemærkninger der var 

enighed om og sendes med referatet ud. Stævneaftalen blev godkendt med de rettelser. 

• Hvordan går det i klubberne – ikke en masse nyt 

Evt. : 

- Ny lukket facebookside til klub-formænd og stævneansvarlig fra distrikt 14’s klubber. Kan 

bruges til info og kontakter klubberne imellem.   

- Til nye klubber i distriktet (F.eks. Vestbyen) – HUSK at melde til repræsentantskabsmødet, 

da optagelse afhænger af deltagelse i dette.  

 


