
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 25. maj 2022 i Brøndby 
 
Tilstede  
Ulf Helgstrand (UH), formand 
Jakob Ravnsbo (JR), næstformand  
Jørgen Mertz (JM) 
Tina Callesen (TC) 
Thomas Vogt Hansen (TV) 
Ditte Bach Sørensen (DS) 
Helle Juul (HJ) 
Lis Mølholm Juul (LJ), 1. suppleant 
Bo Gejl (BG), 2. suppleant  
 
Referent: Julie Servé Regtved 
 

 
 
 
Fra administrationen/eksternt 
Morten Rodtwitt (MR), Direktør 
Anne Silfwander (ASI), Klub & Sportschef 
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: 
 
Status på forbundets økonomi pr. 17. maj 2022 
Realiseret 2022 sammenholdt med budget 2022 ser foreløbigt positivt ud. En mere detaljeret gennemgang og redegørelse 
udarbejdes ifm. halvårsregnskabet pr. 30/6 2022. 
 
Bestyrelsen havde et par enkelte spørgsmål, særligt til sidste regnskabsårs periodisering af licensindtægterne som blev besvaret 
af direktør Morten Schram Rodtwitt.  



Side 2 af 4 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  Nyt fra formand Ulf Helgstrand: 
• Møde med distrikterne (forretningsorden) 

Ulf Helgstrand redegjorde kort for seneste møde med distrikterne, hvor udkastet til ny forretningsorden blev drøftet. Det var et 
godt møde, hvor der overordnet blev opnået konsensus. 

 
• EEF development series (pony, junior, young rider, senior) 

 
• FEI sportsforum, VM-præsentation 

 
• DM i springning 

 
• Team Danmark dialogmøde 

 
• Reception, De Kongelige Stalde 

 
• DIF’s årsmøde 

 
• Nations Cup Uggerhalne 

 
Nyt fra næstformand Jakob Blicher Ravnsbo: 
• Refleksioner fra B-stævne på Vilhelmsborg 

Jakob Ravnsbo italesatte en bekymring omkring DRF’s nuværende rekruttering og udvikling inden for ponysporten, som 
kommer til udtryk gennem for få starter ved f.eks. det nyligt afviklede B-stævne på Vilhelmsborg. 
 
Den øvrige bestyrelse samt administrationen var enige i, at det er en strategisk problemstilling, der skal drøftes på 
næstkommende bestyrelsesmøde.  

4.  Nyt fra distrikterne Orientering Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 
• Opsamling på DISU-møde, herunder kommissorium for DISU 

Jakob Ravnsbo orienterede ligesom Ulf Helgstrand kort om seneste DISU-møde og viderebragte i den forbindelse en række 
forespørgsler til administrationen, som blev drøftet og besvaret.    

5. Evaluering af 
Repræsentantskabs
møde 2022 + 
planlægning 2023 

Drøftelse/besl
utning 

Administrationen gav bestyrelsen en opsummering af det netop afviklede repræsentantskabsmøde i Middelfart den 2- april 2022. 
Administrationen bad i samme ombæring bestyrelsen om at drøfte følgende: 
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• Skal en delegeret kunne repræsentere flere klubber på DRF’s repræsentantskabsmøde fremover eller kun én? 
Bestyrelsen var enige om, at det var uhensigtsmæssigt, at én delegeret at stemme på vegne af flere klubber. 
Administrationen undersøger efterfølgende, om det kan afskæres vedtægtsmæssigt.   
 

• Skal vi fremover afvikle repræsentantskabsmødet i hybridformat, således vi tilgodeser både dem, der ønsker at deltage 
fysisk, og dem der foretrækker at følge med digitalt? 
Der var argumenter både for og imod en hybrid afvikling. Beslutningen blev, at der holdes fast i et fysisk 
repræsentantskabsmøde, men at vi fra 2023 faciliterer muligheden for at ’se med’ online (live stream) – foreløbigt dog 
uden stemmeret.  

 
• Bestyrelsen blev desuden bedt om at vælge datoen og lokationen for mødet i 2023  

Man nåede til enighed om 1. april 2023 (formentlig på Severin Kursuscenter).   
6. Repræsentation og 

hospitality-program 
ved VM 2022 

Orientering/d
røftelse 

Administrationen præsenterede den endelige gæsteliste samt dagsprogrammer for alle dagene for bestyrelsen og bad i om input 
og kommentarer til følgende:  
 

• Gæstelisten  
• De enkelte dagsprogrammer  
• Bestyrelsens rolle og opgaver  

 
Bestyrelsen godkendte det fremsendte. 

7. Forespørgsel om 
dispensation i 
forhold til gældende 
kontingentstruktur 

Beslutning Administrationen præsenterede bestyrelsen for en dispensationsansøgning fra en stævnearrangør, der ønsker dispensation fra at 
skulle betale kontingent på 15.000 kr. for at afvikle ét enkelt B-stævne. Det er ikke første gang, en sådan ansøgning er modtaget, 
hidtil er dispensationsansøgninger blevet afvist. 
 
Bestyrelsen drøftede ansøgningen og besluttede at give afslag på ansøgningen. Stævnearrangører er efterfølgende informeret 
herom.  

8.  Oplæg til 
arbejdsgruppe vedr. 
ny stævnestruktur 

Drøftelse/Bes
lutning 

På bestyrelsesmødet i april ytrede bestyrelsen ønske om at nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse af oplæg til en 
ny stævnestruktur. På baggrund heraf havde administrationen udarbejdet en rammebeskrivelse for arbejdsgruppen, som 
bestyrelsen blev bedt om at drøfte og godkende.  
 
Bestyrelsen have en række spørgsmål og kommentarer til administrationens forslag ift. repræsentanter i gruppen (baggrund, 
geografi, etc.). Administrationen tog disse ad notam og sender en opdateret liste til bestyrelsen snarest.  
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9. Eksklusion af 
Sportsrideklubben 
Rævhalegaard 

Drøftelse Administrationen indstillede Sportsrideklubben Rævhalegaard til udmeldelse af forbundet jfr. fast procedure grundet restancer fra 
både 2020, 2021 og 2022.  
 
Bestyrelsen besluttede at ekskludere klubben. 

10.  Evt.    Bestyrelsen og administrationen planlagde i fællesskab de resterende bestyrelsesmøder i 2022 samt koordinerede bestyrelsens 
deltagelse ved mesterskaber og turneringer resten af året.  
Find oversigten over bestyrelsesmøder her. 
Find bestyrelsens aktivitetskalender her. 
 

 
 

https://rideforbund.dk/drf/bestyrelse/bestyrelsesm%C3%B8der
https://rideforbund.dk/drf/bestyrelse/aktivitetskalender

