
 

 

 

Forretningsorden for Distrikt 10. 
Januar 2020  
  
Distrikt 10 er Dansk Ride Forbunds lokale led i kontakten med rideklubberne i Distriktet.  
Distriktet er ikke en selvstændig juridisk enhed, men betragtes nærmere som et rådgivende organ. 
Evt. tvister mellem klubberne eller mellem Distriktet og en klub kan indbringes til DRF’s 
Disciplinærudvalg, i det omfang tvisten ikke kan afklares internt via dialog. Se dog afsnittet 
”Sanktionsmuligheder”. 

 
Distriktsrådet er øverste myndighed for klubbernes samarbejde i Distriktet, og består af 1-2 
medlemmer fra hver klub.  
 
Der afholdes mindst 2 distriktsrådsmøder hvert kalenderår, hvoraf der på det ene skal afholdes 
samtlige ordinære valg til distriktsbestyrelsen. Bestyrelsens sammensætning og 2-årige valgperiode 
skal sikre, at ca. halvdelen er på valg hvert år. Det tilstræbes endvidere at ikke både formand og 
næstformand er på valg samme år. 
 
Et distriktsrådsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel inkl. dagsorden som e-mail 
til klubbernes formænd. Mødedatoer og dagsorden bliver også lagt på Distriktets hjemmeside og 
facebook side.  
Min. 1 måned inden mødet sendes en meddelelse ud til klubberne med mødedato, foreløbig 
dagsorden og frist for indmeldelse af evt. emner til behandling på mødet.  
 
Distriktsrådet, Distriktsbestyrelsen, alle medlemmer af nedsatte udvalg og distriktskonsulenter har 
møde- og taleret til distriktsrådets møder. Distriktsbestyrelsen kan beslutte at tildele andre møde- og 
taleret til et eller flere møder. 
Emner til behandling på distriktsrådsmødet skal indmeldes til Distriktsbestyrelsen senest 1 uge inden 
mødet og revideret dagsorden incl. disse emner udsendes så vidt muligt til klubberne inden mødet. 
  
Klubberne har stemmeret i Distriktsrådet i henhold til Dansk Ride Forbunds love § 9.  
Klubber i kontingentrestance til Distriktet har ikke stemmeret i Distriktsrådet.  

 
Samtlige valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte klubber. Hvis en klub 
forlanger det, skal afstemning gøres skriftlig. 
Ved Distriktsrådsmødet, hvor der er stævnefordeling, er de klubber, som har søgt stævner forpligtiget 
til at være repræsenteret. 
  
Dagsorden til Distriktsrådsmøde 

• Valg af dirigent 

• Valg af referent  

• Optælling af fremmødte klubber 

• Orientering fra DRF 

• Orientering fra Udvalg 
· Stævne 
· PR 
· Breddeudvalg 
· TD/officials 
· Kursus udvalg 

• Regnskab (ved årets første distriktsrådsmøde) 

• Nyt fra klubberne 



  

 

 

 

7. januar 2020 

• Evt. (dato for næste møde) 
 
 
Distriktsbestyrelsen vælges i henhold til Dansk Ride Forbunds love § 8, og består af min. 5 og max. 
9 medlemmer. 
 
Bestyrelsen afholder 4 møder årligt samt ad hoc møder ved behov.  
  
Distriktsbestyrelsens opgaver er, at  

• repræsentere Dansk Ride Forbund overfor klubberne og informere om aktiviteter, uddannelse, 
kurser og muligheder for at udnytte medlemskabet af Dansk Ride Forbund til gavn for klubben 
og det enkelte medlem.  

  

• besvare spørgsmål fra klubber eller henvise til personer med baggrund for at besvare 
spørgsmål kvalificeret.  

  

• medvirke til at gøre Dansk Ride Forbund og forbundets værdier synlig overfor rideklubber, 
myndigheder, andre idrætsorganisationer, interesseorganisationer, kommunale samarbejder 
m.v.  

  

• skabe rammerne for at viden kan deles og udnyttes i lokale netværk blandt rideklubber.  
  

• koordinere afholdelse af E- (dog ikke rene interne stævner), D- og C-stævner omfattende de 
årlige distriktsmesterskaber i flest mulige discipliner på et sportsligt forsvarligt niveau samt 
eventuelt at administrere forskelligt materiel til disse stævner og arrangere kurser og andre 
aktiviteter.  
 

• koordinering og fordeling af TD’er samt afregning ift. disse. 
  

• introducere afholdelse af stævner med nye discipliner indenfor Dansk Ride Forbunds udbud af 
aktiviteter for alle grupper af ryttere.  

 

• motivere egnede personer til at uddanne sig som official i Dansk Ride Forbund, samt give 
udtalelse om personer som bliver henvist fra Dansk Ride Forbund.  

 

• behandle sager om optagelse af nye klubber i Dansk Ride Forbund og være Dansk Ride 
Forbund behjælpelig med at vurdere faciliteter og organisation ved eventuel udpegning af en 
rideklub som arrangør af A- og B-stævner samt lokale muligheder for at afholde kurser.  

 
Ved afstemninger i bestyrelsen tæller alle stemmer ligeligt. Ved stemmelighed vægtes formandens 
stemme dobbelt. 
 

  

Kontingent og økonomi 
Alle klubber betaler kontingent til Distriktet. 
Distriktsrådet træffer beslutning om en prisstruktur, som bl.a. omfatter størrelse af distriktskontingent 
og evt. andre gebyrer. 
 
Distriktsbestyrelsen har ansvar for en årlig korrekt aflæggelse af et driftsregnskab og en 
likviditetsstatus overfor distriktsrådet. Regnskabet skal være godkendt af mindst en af Distriktsrådet 
valgt revisor.  
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Distriktsbestyrelsen præsenterer årligt et budget for det kommende (eller netop startede) år til 
Distriktsrådets information. Distriktets regnskabsperiode skal følge regnskabsperioden for Dansk 
Rideforbund. 
 
Distriktet må ikke stifte gæld. I forbindelse med større anskaffelser kan et rentebærende lån evt. 
aftales med Dansk Ride Forbund. 
 
Sanktionsmuligheder 
 
Ved en klubs restance til Distriktet, kan næste stævne nægtes godkendt. 
 
Ved en klubs handlinger i strid med de regler og beslutninger, som er truffet i fællesskab via 
Distriktsrådsmøderne, kan næste stævne nægtes godkendt.  
 
Regler og forretningsorden, som der kan sanktioneres imod, skal være tydeligt tilgængelige på 
Distrikt 10’s hjemmeside på tidspunktet for overtrædelsen. Bestyrelsen sørger for, at alle for 
klubberne væsentlige beslutninger, der træffes i bestyrelsen eller i distriktsrådet skal være opdateret 
på hjemmesiden. 
 
 

  
Udvalg i distriktet 
Distriktsrådet kan beslutte at etablere faste udvalg til at udføre forskellige opgaver. Et udvalg kan 
bestå af blot et medlem. Ved vakance supplerer udvalg sig selv indtil næste Distriktsrådsmøde.   
  
Hvert udvalg skal ledes af et medlem fra Distriktsbestyrelsen og kan suppleres af udefrakommende. 
 

 

 

Godkendt på distriktsrådsmøde d.   /    -2020. 


