Distriktsrådsmøde, Distrikt 10, d. 2. september 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Hedensted
Da distrikt 10 pt. ikke har en bestyrelse, fremsendes nærværende indkaldelse til distriktsrådsmøde samt dagsorden af
administrationen i Dansk Ride Forbund. Selve mødet vil blive faciliteret af to bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Ride
Forbunds bestyrelse.
Jf. DRF’s vedtægter og forretningsorden for distrikter, kan følgende deltage ved D10’s distriktsrådsmøde:
• Distriktsbestyrelsen (vakant)
• Distriktsrådet (én repræsentant fra hver klub)
• Alle medlemmer af nedsatte udvalg i distriktet
• D10’s klubkonsulent

Punkt
1. Valg af dirigent
2. Fremmødte klubber

Referat
Jakob Ravnsbo modtog valget
Sportsrideklubben Skovly
Lykkegaard Sportsrideklub
Sydjysk Sportsrideklub
Taps Rideklub
Fredericia Sportsrideklub
Dalby Rideklub
Kolding Rideklub
Vejle Rideklub
Boller Rideklub
Tørring-Uldum Rideklub
Herslev Rideklub
Egtved Rideklub
Hedensted og Omegns Rideklub
Molger Rideklub
Give Egnens Rytterforening

3. Orientering fra Dansk
Ride Forbund v. AnneMette Binder

Vamdrup Rideklub
Der er sket det beklagelige og ærgerlige, at
distriktsbestyrelsen d. 14/6-19 har trukket sig. Der er forsøgt
mægling med støtte fra DRF mellem involverede klub og
bestyrelse.
D10 har ikke en forretningsorden, og der er ikke fundet
retningslinjer for/forventninger til, hvordan stævner tildeles på
distriktets hjemmeside. Det anbefales, at den bestyrelse, der
træder til i forlængelse af mødet i dag, udarbejder en
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4. Valg til distrikt 10´s
distriktsbestyrelse

forretningsorden og beskriver retningslinjer for tildeling af
stævner, således at evt. misforståelser og anledning til
uoverensstemmelser kan forebygges fremadrettet.
Distriktssamarbejdet foregår ikke kun i distriktet men også i
DISU, hvor der sidder repræsentanter fra alle distrikter, DRF’s
administration og bestyrelse, som en distriktsbestyrelse skal
samarbejde med om væsentlige emner ift. distriktets
videreudvikling og hjælp og støtte til klubberne i hverdagen.
4.1 Orientering om valgprocedure
4.2 Der skal vælges 1 formand og mindst 4 medlemmer
4.2.1 Opstilling og præsentation af kandidater
4.3 Stemmeret i henhold til DRF´s love §9
Ved mere en én kandidat, skal der stemmes. Kandidat skal
være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund i
distriktet, og man skal være over 18 år.
Følgende er valgt til den nye distriktsbestyrelse:
Aliice Østergaard Petersen, Formand (Jysk Sportsrideklub)
– 2 år
Susan Risom (Egtved Rideklub) – 1 år
Vibeke Kjellerup Christensen (Skovly Rideklub) – 1 år
Jette Bisgaard (Vejle Rideklub) – 2 år
Tanja Marek (Vamdrup Rideklub) – 2 år
Søsser Serjer (Egtved Rideklub) – 1 år
Else Dalum (Hedensted Rideklub) – 2 år
Morten Kristensen (Hedensted Rideklub – 2 år)
Lene Rosenberg Sørensen (Hedensted Rideklub) – 1 år

5. Orientering fra D10´s
klubkonsulent

6. Eventuelt

Peptalk fra klubkonsulent Dorthe Rahbek, der også er
Distriktsbreddekonsulent.
Dorthe er ærgerlig over, at hun ikke er blevet involveret i den
tidligere bestyrelses udfordringer. Havde gerne hjulpet.
Stor opfordring til at benytte distriktsbreddeudvalget, der
gerne hjælper i gang med breddeaktiviteter. Breddeaktiviteter
er gode for det sociale fællesskab i klubberne. Se evt.
facebooksiden ”Sjov for hest og rytter”.
Jakob Ravnsbo: Kontakt bestyrelsen eller DRF´s
administration hvis I har udfordringer i jeres rideklub. Et
eksempel er regler for banetræning, som der har været en del
udfordringer med. Det er løst nu, hvor bestyrelse og
administration har lyttet til jer.
Anne-Mette Binder: Brug os, hvis I støder på udfordringer i
den nye distriktsbestyrelse.
Ann Worm (HDR): Hvad med de private stævnearrangører?
Regler skal være ens for alle. Det skal være attraktivt at være
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klub i DRF. Løsningen har jeg ikke, men kan I tænke over det.
Kan de private arrangører sanktioneres? JA (JR)
Anne-Mette Binder: Tak for et godt møde med konstruktive
betragtninger og input til det fremadrettede samarbejde i såvel
distriktsbestyrelse som distriktet i det hele taget.
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