
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 2. marts 2022 i Kolding 
 
Tilstede  
Ulf Helgstrand (UH), formand 
Jakob Ravnsbo (JR), næstformand  
Jørgen Mertz (JM) 
Tina Callesen (TC) 
Thomas Vogt Hansen (TV) 
Ditte Bach Sørensen (DS) 
Ulla Tørnæs (UL) 
Jakob Schou (JS), 1. suppleant (deltog via Teams) 
Lis Mølholm Juul (LJ), 2. suppleant 
 
Afbud:  
Referent: Julie Servé Regtved 
 

 
 
 
Fra administrationen/eksternt 
Morten Rodtwitt (MR), Direktør 
Anne Silfwander (ASI), Sport & Servicechef 
Julie Servé Regtved (JSR), Kommunikationschef  
 
 
 

 

Referat 
 

Pkt. Emne 

Beslutning / 
Orientering/ 
Drøftelse Referat 

1. Referat fra sidste 
møde til underskrift 

Beslutning Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
 

2. Administrationens 
orienteringer til 
bestyrelsen 

Orientering Administrationen orienterede bestyrelsen om følgende: 
 

• Ændringer i administrationen 
• Orientering om rækkevidde af nyhedsbreve og klub-nyt-udsendelser 
• Sponsorater 
• Håndtering af cushing-tilfælde 
• Future Cup  
• Information vedr. hingstekåringen 
• Status på medlemstal 2021 
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3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  Nyt fra formand Ulf Helgstrand: 
• Møde i 60 procent klubben 
• FEI/EEF 
• DIF’s bestyrelse 

 
Nyt fra næstformand Jakob Blicher Ravnsbo: 

• Opsamling på samarbejdet med DISU, herunder status på arbejdsgruppen 
• Info om Hedensted og Omegns Rideklub 
• Kommentar om Ask Trophy 

 
4.  Nyt fra distrikterne Orientering Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

• Se punkt 3.  

5. Indstillinger til 
godkendelse 

Beslutning Administrationen indstillede til bestyrelsen at træffe beslutning om følgende:  
• Tildeling af Ærestegn 2021 
• Udnævnelse af Æresmedlem  
• Kåring af Årets official 2021 
• Kåring af Årets klub 2021 
• Godkendelse af udvalgsmedlemmer 

o Medlemmer til dressurudvalget 
o Medlem til multiudvalget 
o Medlemmer til militaryudvalget 
o Medlem til distanceudvalget 
o Medlemmer til disciplinærudvalget   

 
Ærestegn 2021 
Bestyrelse besluttede, hvem der skal tildeles DRF’s ærestegn for 2021. Modtagerne vil traditionen tro blive hædret på det årlige 
Repræsentantskabsmøde.  
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Æresmedlem 
Bestyrelsen besluttede at indstille til Repræsentantskabet at udnævne et nyt æresmedlem for første gang siden 2005. Forslaget vil 
blive bragt til afstemning på Repræsentantskabsmødet den 2. april.  
 
Årets Official (Ny pris) 
Administrationen havde ved deadline den 15/2 modtaget 6 indstillinger til Årets Official. I henhold til proceduren indstillede 
administrationen en shortlist på 5 kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen behandlede administrationens indstilling, og vinderen vil 
blive offentliggjort og hædret på repræsentantskabsmødet den 2. april.  
 
Årets Klub 2021 
Administrationen havde ved deadline den 31/1 modtaget 9 indstillinger til Årets Klub: 
 

• Egum Rideklub (D10) 
• Roskilde Rideklub (D3) 
• Vestegnens Rideklub (D1) 
• Harridslev Rideklub (D12) 
• Favrskov Rideklub (D12) 
• Sportsrideklubben Silkeborg (D12) 
• Egtved Rideklub (D10) 
• Solrød Rideklub (D3)  
• Stevns Rideklub (D5)  

 
Administrationen indstillede til bestyrelsen at udvælge Årets Klub 2021 blandt de indkomne ansøgninger. Bestyrelsen havde på 
forhånd læst indstillingerne igennem og drøftede på denne baggrund, hvilken klub, der skal tildeles prisen. Bestyrelsen nåede til 
enighed, og administrationen sørger for det videre forløb. Vinderen bliver offentliggjort og hædret på årets 
Repræsentantskabsmøde den 2. april. 
 
Udvalgsmedlemmer 
Administrationen indstillede følgende formand og medlem til dressurudvalget til bestyrelsens godkendelse: 

• Per W. Nielsen 
• Kirsten Søgaard 

 
Administrationen indstillede følgende medlem til multisportsudvalget til bestyrelsens godkendelse: 

• Elisabeth Bay Jensen 
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Administrationen indstillede følgende medlem til distanceudvalget til bestyrelsens godkendelse: 

• Laura Hammer 
 

Administrationen indstillede følgende medlemmer til militaryudvalget til bestyrelsens godkendelse: 
• Louise Hededam 
• Hans-Christian Hovmand 

 
Administrationen indstillede følgende formand og medlemmer til disciplinærudvalget til bestyrelsens godkendelse: 

• Anne Birgitte Gammeljord De Jonquieres 
• Jakob Bax Sander 
• Anne Kirkegaard 

 
Bestyrelsen godkendte alle administrationens indstillinger til udvalg.  
 

6.  Status på 
repræsentantskabs
mødet 2. april 2022 

Orientering Administrationen gav bestyrelsen en orientering om status på planlægning af Repræsentantskabsmødet, indeholdende følgende 
punkter: 

• udvalgsmøder og bestyrelsesmøde fredag 1. april  
• program, herunder moderatorer på formiddagsprogrammet 
• invitationsliste  
• status på indkomne forslag, herunder valg 
• status på årsrapport 2021 
• revisionsprotokollat 2021 
• status på årsberetninger 2021 

 
7. Opfølgning på 

strategiseminar 
2022 

Drøftelse På bestyrelsens strategiseminar 4. – 5. februar 2022, hvor der var sat fokus på frivilligheden i ridesporten, blev det aftalt, at 
administrationen skulle følge op med en plan for indsatsen fremadrettet. Administrationen præsenterede planen for bestyrelsen 
samt bad om input hertil. Bestyrelsen kvitterede med en række input, som administrationen tager med videre.  
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8. Henvendelser til 
bestyrelsen 

Drøftelse  
Administrationen havde ikke modtaget henvendelser til bestyrelsen 

9.  Evt.     
 

 
 
 


