
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 4. februar 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 ikke I mødet under pkt. 3 
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. Samarbejdet 
imellem distrikter, 
bestyrelse og 
administration 

Drøftelse  

Mundtligt oplæg v. næstformand Jakob Ravnsbo 

• Herunder opfølgning på arbejdsgruppe og DISU-møder 

3. Betydning/konsekve
ns af FEI-
ponymåling for 
danske 
ponyer/heste 

Drøftelse/besl
utning 

 

Tilbage i 2020 besluttede bestyrelsen, at de ponyer, som er færdigmålte i FEI-regi fra 2017 og frem også vil blive betragtet som 
dansk færdigmålte i Danmark. I det nuværende reglement for ponymåling er der dog ikke taget højde for betydningen af FEI-
målinger af ponyer/heste, der divergerer med ponyens danske status.  

Bestyrelsen drøftede derfor indgående emnet og besluttede, at alle FEI-mål altid trumfer de danske fra og med 1. januar 2023 – 
hvad enten der er tale om en færdigmåling eller ej.  



Side 2 af 2 

Det vil sige, at ponyer der skifter kategori eller måles som hest ved FEI-måling også ændrer deres danske status. Dette selvom 
ponyerne er færdigmålt i Danmark. 

 

For at sikre en så hensigtsmæssig implementering af reglen som muligt, vil man som ejer af ponyer/heste, der er/bliver FEI-målt i 
2021 og 2022 få valget, om man ønsker at få FEI-målet overført eller ej. Fra 1. januar 2023 overføres målet altid.     

4.  Økonomi Beslutning  
Administrationen orienterede bestyrelsen om det foreløbige udkast til årsrapport for 2021, som vil blive revideret af den eksterne 
revision i uge 7. Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål hertil, som blev besvaret, og herefter blev den godkendt.   

 

Bestyrelsen fik dernæst præsenteret det endelige budget for 2022 inkl. diverse tilretninger efter bestyrelsesmødet i november 
2021. Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål, som blev besvaret af administrationen, og herefter blev budget 2022 godkendt.  
 

5.  Bestyrelsens 
aktivitetskalender 
2022 

Beslutning  

Oversigten over årets stævner og mesterskaber blev sendt til bestyrelsen forud for mødet, og på mødet blev det derfor fastlagt, 
hvilke medlemmer der deltager ved hvilke stævner frem til 1/9. Resten af datoerne fordeles på et senere bestyrelsesmøde. Se 
bestyrelsens endelige aktivitetsplan her.  

 

6. Eliteafdelingen pr. 
1. januar 20222 

Orientering  

Administrationen gav en mundtlig status/orientering på den ’nye’ eliteafdeling. Bestyrelsen havde enkelte opfølgende spørgsmål, 
som blev besvaret af direktør Morten Schram Rodtwitt.   

7. Henvendelser til 
bestyrelsen 

Drøftelse  

Bestyrelsen havde modtaget et oplæg til drøftelse af stævnestrukturen fra D12. Bestyrelsen drøftede kort henvendelsen og 
besluttede at genbesøge emnet på et senere møde.   

8. Godkendelse af nye 
paradressur- og 
militaryreglementer 

Beslutning  

Administration havde forud for mødet fremsendt de nye reglementer med synlige rettelser, så bestyrelsen havde mulighed for at 
gennemgå dem på forhånd. Bestyrelsen godkendte begge reglementer.  

 

9.  Evt.     

 

 

https://rideforbund.dk/drf/bestyrelse/aktivitetskalender
https://rideforbund.dk/drf/bestyrelse/aktivitetskalender

