
Generalforsamling Distrikt 9 

Torsdag d. 27. Maj 2021 kl. 19:00 

Afholdes på EOR 

 

1. Velkomst 

2. Registrering af klubber 

• Klubber til stede: BRIK, ØOR, BRK, EOR, BDR, DFGK, GRK, TJR 

Afbud fra: GRRK, KÅR 

3. Valg af ordstyrer 

Heidi Bohn Jespersen 

4. Forretningsudvalgets beretning/ ”Året der gik” 
Året 2020 var for ridesporten som for så mange andre et annus horribilis. Fortællingen om året der gik 

kan gøres kort. 2020 startede helt som vanligt men da vi nåede marts, ændrede alt sig. Alt sport blev 

lukket ned, der kom restriktioner for hvor mange der måtte være i et ridehus mv. I juni/Juli kunne vi i D9 

endelig begynde at trække vejret igen, elev skolerne kunne åbne og stævne aktivitet startede op dog 

med en ganske anden premisse - afstand / sprit / ingen cafeteria, til tider var klubberne endnu mere 

restriktive end de retningslinjer udstukket af regeringen, alt sammen gjort i den bedste intention men 

nok nærmere fordi regler var uklare og der stadig var nervøsitet i forhold til corona. Klubbernes økonomi 

har været svær året igennem. Undervisning i hallerne har ikke været tilladt og kun unge heste samt 

problemheste måtte ride inde - dejligt at mængden af problemheste forsvandt da restriktionerne blev 

lempet. Vi får dog afholdt stævner men da vi når december er det slut igen. Der er vist kun en ting at sige 

om 2020 og det er at det ikke behøver at komme igen. Den største anerkendelse er der dog fra distriktet 

til alle klubber og ikke mindst alle frivillige der har stillet sig til rådighed for klubberne i D9 for igen og 

igen at planlægge for så at måtte aflyse. 2021 bliver et bedre år :-) 

 

5. Valg af forretningsudvalg 

- Heidi Bohn modtager genvalg 

- Mette Jæger modtager genvalg 

- Lisbeth Rudbek stiller op 

- Susanne Møller Hansen fortsætter 

- Bjarne N. Trækker sig 

- Tommy Trækker sig 

Lisbeth Rudbek blev valgt 

Luise Grønbjerg Pedersen Blev valgt 

 

6. D stævner / Mesterskab 

• DFGK, Sig har D9 cup spring, og Tobøl har D9 dressur  

7. Bredeudvalg ved Putte  

• Der har desværre ikke rigtig været noget i 2020 pga. covid. BDR har haft et kæphestestævne 

med ca. 50 deltagere. Putte har også hørt positiv feedback fra deltagere ved stævnet.  

Ved Sig har de også undervisning i kæphest til daglig med god opbakning.  

OBS dem som har breddekasser til ponygames må meget gerne aflevere dem til Putte fra 

Sig, så de kan blive opdateret.  

 

8. Regnskab 

Regnskab se side 3 

Regnskabet er blevet godkendt 



9. Indkommende forslag 

• Der er indkommet forslag om ændring af TD-aftale.  

-Bestyrelsen vil kigge på evt. løsninger og fremlægge det på næste møde. 

 

10. Evt. 

• Spg. fra Glenn, Hvorfor udskriver nogle af klubberne så mange E-klasser til springning. Kan 

man ikke opgradere det til D-klasser. 

• Henstilling til klubberne klasserne i spring må IKKE hedde Showklasse man skal huske at 

omdøbe klassen til interval efter man har valgt showklassen. 

• Problem hvorfor skal man ikke være medlem af en rideklub til VM cuppen? Hvordan kan man 

argumentere overfor de små ryttere at de normalt skal være medlem være af en rideklub for 

at starte stævner men de kan starte i cuppen uden at være medlem. Klubberne burde måske 

have været mere inde over. 

• Spørgsmål vedr. samarbejdet med mellem D8, D9 og D10.  

• Et ønske fra en af klubberne, om de vil minde deres ryttere om at støtte op omkring 

stævnerne. 

• Kunne man i de klubber som tit afholder E-stævner kigge på hvem man invitere til E stævner? 

• Der mangler stildommere i spring i distriktet. Men DRF aflyste kursuset, desværre der var 5 

som gerne ville. 

• Spørgsmål til talentholdet i spring, der var tvist da nogle dressurryttere ville have noget 

tilsvarende.  

11. Næste møde August/september 2021 

Tirsdag d. 24/8 kl. 19:00 i Grindsted (GRRK)



 
 

 

Balance 
 

Aktiver 

Tilgodehavende klubber 3.740 

Bankindestående 96.913 

100.653 

Passiver 

Egenkapital primo 107.653 

Resultat ‐7.000 

100.653 
 
 

Kasserer: Cecilie 

Skaarup Birke 

Alle 26 

6740 Bramming 

distrikt9DRF@gmail.com 

 

Regnskab for distrikt 9 
2020 

 

Resultatopgørelse 

Indtægter: 

Kontingentindtægter 

  

33.680 

 
Udgifter: 

Rejseudgifter og diæter 

 

 
4.471 

 

TD vederlag 2.250  

Sløjfer og pokaler mv. D9 Mesterskab 10.594  

Sløjfer og pokaler mv. Sydjysk Mesterskab 15.000  

Udstyr (steps) købt ved Alulette 1.764  

Kasserer assistance 4.000  

Hjemmeside 1.128  

Gaver 500  

Gebyr 779  

Renter 194 40.680 

 
Resultat 2020 

  
‐7.000 

mailto:distrikt9DRF@gmail.com

