Bestyrelsesmøde den 4. juni 2020 i Roskilde
Tilstede:
Ulf Helgstrand (UH), formand
Anne-Mette Binder (AMB), næstformand
Jørgen Mertz (JM)
Jakob Ravnsbo (JR)
Helle Madsen (HM)
Lisbet Seierskilde (LS)
Tina Callesen (TC)
Thomas Vogt Hansen (TVH), 1. suppleant
Ditte Bach Sørensen (DS), 2. suppleant

Fra administrationen/eksternt
Morten Rodtwitt (MR), generalsekretær
Anne Silfwander (ASI), Sport & Servicechef
Marianne Hochheim (MHH), Administrationschef
Kimi Nielsen (KIN), Elitechef (via Teams)
Julie Servé Regtved (JSR), referent

Afbud:
Referent: Julie Servé Regtved
Referat
Beslutning /
orientering

Pkt.

Emne

1.

Referat fra sidste møde
til underskrift

Beslutning

2.

Genåbning af ridesporten

Drøftelse

3.

Opfølgning/status siden
sidst

(Beslutning)

Referat
Det interne arbejdspapir fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Administrationen og bestyrelsen drøftede corona-situationen, samt de begrænsninger der er for f.eks. stævne- og
aktivitetsafvikling. På baggrund af en korrespondance med Rigspolitiet pr. 4. juni blev bestyrelsen og administrationen enige
om at give grønt lyst til stævne- og aktivitetsafvikling – under forudsætning af, at alle regler, retningslinjer og forbud naturligvis
efterleves.
Administrationen orienterede bestyrelsen om følgende:
Årets digitale repræsentantskabsmøde – herunder følgende punkter:
• Afrapportering (herunder forløb, stemmeprocent mm.)

4.

Nyt fra administrationen

•

Konstituering af bestyrelsen: Anne-Mette Binder er fortsat næstformand, Tina Callesen er nu ordinært medlem, og
Ditte Bach Sørensen er valgt ind som 2. suppleant.

•

Planlægning af bestyrelsens møder for resten af 2020

•

Orientering om Repræsentantskabsmødet 2021 på Comwell i Korsør.

Orientering
Administrationens orienteringer til bestyrelsen
- Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.:
•

Opsamling på Corona-krisen
o status på administrationen
o information og kommunikation
o stævner og klubber

•

Relancering af ryttermærker og samarbejde med Blue Hors

•

Fremtidens berideruddannelse

•

Samarbejde med Zakobo og BDO vedr. klubbernes drifts- og administrationsbyrde

•

Opsamling på ’udviklingsprojekterne’ – hvad er planen for resten af 2020?

•

VM 2022 – orientering fra styregruppen

•

Disciplinære sager

•

Dopingsag
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5.

Nyt fra formand og
næstformand

Orientering
Formand Ulf Helgstrand orienterede om:
• EEF
• FEI Task force Dressage og paradressage
• EM 2021? Spring, dressur og military
• EM/Trophy junior/young rider 2020 Herning
Næstformand Anne-Mette Binder orienterede om:
• Henvendelse fra Christoph Hess, formand IGEQ (The International Group for Equestrian Qualifications)
https://igeq.org/
• DRF’s internationale politiske indflydelse; procedurer ved opslåede, ledige poster og rekruttering samt fastholdelse af
danske ridesports-ildsjæle til at besætte dem
• Dialogmøde om evaluering DIF’s økonomiske støttestruktur11. maj, DIF
• Styregruppemøde visionskommune BDFL i DIF-regi 18. maj: Silkeborg vil kigge på ridning/elevskolen i den fortsatte
outdoor-satsning ift. at få flere idrætsaktive borgere.
Øvrige orienteringer fra bestyrelsen
• WCH i uge 42

6.

Administrationens
bestyrelsesrapport

Orientering

Rideklubber
Generalforsamling:
Flere rideklubber har måtte udskyde deres generalforsamling, grundet COVID-19. Det har medført, at de har ændret i
vedtægterne. De har indskrevet at fremtidige generalforsamlingen kan afholdes online.
Ryttermærker:
En del klubber har afholdt online ryttermærkeundervisning som kompensation for manglende rideundervisning. Det har været
en stor succes. De er nu begyndt af kunne afvikle fysiske prøver, hvor de stadig forholder sig til forsamlingsforbuddet.
Elevskoler
Administrationen har haft fokus på at hjælpe rideklubber med elevskoler med at gøre brug af regeringens hjælpepakker. Det
betyder bl.a., at vi har ringet rundt til alle DRF’s klubber og tilbudt hjælp til forståelse af- og ansøgning til hjælpepakkerne.
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Uddannelseshuset
Der er aftalt møder med forlaget Egolibris med henblik på samarbejde om udvikling af lære-/inspirationsbøger ifb. sikkerheden
i sporten samt forankring af kæpheste som aktivitet. Herudover er vi i dialog med forlaget om færdiggørelse af ’Klar-paratstart’ og ’Sikkerhedskursus’ (e-læring).
Træner
Alm. Træner 1: Søndag den 26. juli til torsdag den 30. juli 2020
Træner 1 med e-learning:
Torsdag den 29. oktober til søndag den 1. november 2020
Træner 2 DIF-del:
1. weekend: 31. oktober-1. november 2020
2. weekend: 28.-29. november 2020
Certificeringer
Status på lærestedscertificering:
Administrationen har fulgt op på de 4 klubber med udeståender ift. lærestedscertificeringerne og aftalt næste opfølgning
(Helsinge, Billund, Hestehavens og Viborg)
Ridelærer, Rideinstruktør og Berider
2. års skoleophold blev afbrudt den 12. marts. Skoleopholdet genoptages fra den 8.-23. juni 2020.
Eksamen for 2. års, 4. års og 6. års elever er sat til at blive afviklet den 24.-25. juni 2020 på Vilhelmsborg.
Introduktionskurset som skal afvikles den 29. juni til 10. juli 2020, er aflyst grundet for få tilmeldte. Der er 9 tilmeldte. Alle som
er tilmeldt vil komme til optagelsesprøven som afvikles den 29. juni 2020 på Vilhelmsborg. Hvis de består, er der opstart på
uddannelsen d. 1. august 2020.
Der er pr. 1. juli 2020 indgået samarbejdsaftale med Nordentoft, Thisted. Nordentoft har pr. 1. juli 2020, ansat Louise
Christensen og vil kunne have elever de sidste 2 år på uddannelsen.
DIF-Strategiaftale
Spor 2 – fastholdelse (6-19 år):
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Administrationen har orienteret DIF om de organisatoriske ændringer der er foretaget, og hvordan disse vil påvirke
indsatserne i strategisporene. Der er endvidere aftalt statusmøde for første halvår 2020 10. juni 2020.
Landshold og talentudvikling
Vi har i Elite-afdelingen afholdt forskellige former for træninger med vores bruttogrupper i april og maj måned. Det har været
vigtigt for os at bibeholde en vis form for motivation og tro på, at vi fra landsholdsledelsen stadig har stor opmærksomhed på
vores dygtige ryttere.
Vi har naturligvis været meget opmærksomme på at overholde de gældende retningslinjer omkring de udendørs
idrætsaktiviteter og forsamlingsforbuddet.
Dressur:
For ungdomsdressuren har vores Landstræner Dennis Fisker været på en del hjemmebesøg, og han har lavet tilbud om
videogennemgang af rytternes programridninger - dvs. rytterne har indsendt en video, som Dennis har kigget igennem og
sendt tilbage med sine kommentarer. Et særdeles populært tiltag, som har kostet Dennis rigtig mange timer foran skærmen.
Derudover har der været afholdt samling i alle grupper fra kat. II pony til Young Riders på 4 forskellige dage i maj måned.
Senior og U25 dressur har ikke haft nogle aktiviteter siden nedlukningen, da det har været svært for Landstræner Nathalie zu
Sayn-Wittgenstein at komme til DK. Der er nu planlagt samlinger i juni måned.
Spring:
Pony og Children spring har haft 4 samlinger i april og maj måned fordelt på Jylland og Sjælland, og Junior og Young Rider
spring har haft 5 samlinger i april og maj måned, fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland.
Senior A og B grupperne i spring har også haft 5 samlinger i april og maj måned, igen fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland.
Military:
Landstræner Peter Flarup fra Military har haft tilbud til bruttogruppe rytterne fra Pony til Senior om individuel træning i
Fredensborg eller Fyn/Jylland, hvor det gav mening at samle flere ryttere (dog max. 9 ryttere).
Derudover har han haft samling på Bornholm og i Haslev for inviterede bruttogrupperyttere.
DIF-initiativpulje
DIF har i 2020 ydet tilskud til DRF-kæphesteindsatsen med kr. 230.000.
Breddeaktiviteter
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Elevskolecup:
3.runde af Elevskole Cuppen blev pga. Corona udsat. Forventes at blive gennemført i løbet af juni måned. Finalen afvikles
fortsat under Equitour uge 36/20.
DRF Bredde Cup og Kæpheste Cup:
Det er besluttet at udsætte finalerne i DRF Bredde Cup og DRF Kæpheste Cup til juni 2021. Kvalifikationsperioden forlænges,
og de allerede redne ridt tæller fortsat med til finalen.
Klub-/Proceskonsulenter
Der har været afholdt to besøg (Jelling Sportsrideklub og Aabenraa Rideklub)
Information og kommunikation
Corona-relateret kommunikation:
Siden nedlukningen af Danmark den 11. marts har vi arbejdet på højtryk for at holde vores medlemmer informerede om,
hvilken betydning Corona-krisen har for dem. For at kunne give den bedst mulige rådgivning og vejledning har vi løbende
rådført os med både Rigspolitiet og myndighedernes Corona-hotline, og vi har arbejdet tæt sammen med DIF, som har ført
dialogen og forhandlingerne med myndighederne. Det har ikke været en nem opgave, fordi der løbende er kommet nye
opdateringer, vi har skullet forholde os til, og fordi vi, ligesom så mange andre, har fået forskellige/direkte modstridende
informationer, afhængigt af, hvem vi har spurgt. Derfor har det været svært for os at imødekomme vores medlemmers behov
for afklaring og konkretisering.
Klummer i Ridehesten:
Både DRF-formand Ulf Helgstrand og DRF-direktør Morten Schram Rodtwitt skrevet klummer til Ridehesten.
#aktivesammenhverforsig:
Sidst men ikke mindst har DRF i samarbejde med Trolle Company planlagt og afviklet en fælles aktivitetsdag i ridesporten
den 21. maj, hvor vi var #aktivesammenhverforsig. Her indsamlede vi 507.273 kr. til de danske elevskoler, som nu skal
fordeles i en ansøgningsproces gennem distrikterne.
Natur & Miljø
Administrationen er i dialog med DIF både vedr. ’Grønt Forbund’ samt fællesmøde med Naturstyrelsen vedr.
hegningsproblematikker, hvor Lars Bruun deltager som repræsentant for DRF sammen med direktør Morten Schram Rodtwitt.
Sponsor-, marketing- og salgspolitik
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Arbejdet med at opstarte nye sponsoraftaler har ligget forholdsvis stille pga. Corona-krisen. Arbejdet genoptages, når vi er lidt
mere på den anden side af Corona-krisen, og samfundsøkonomien forhåbentlig er i bedring.
Økonomisk politik
Et estimat for 2020 på baggrund af, hvad der er realiseret pr. 31/5, blev fremlagt.
Der blev desuden informeret om, at budgetproceduren for 2021 er igangsat.
IT
Go!:
Portalen DRFGo! - er blevet opgraderet og er oppe at køre. Der er bl.a. blevet tilført statistik til klubberne, som kan bruges til
at se, hvilke ryttere, der i en given periode har redet for deres klub. Denne funktion har vakt stor begejstring.
Rideforbund.dk:
Opgaven omkring opgradering af hjemmesiden er påbegyndt og forventes afsluttet i august/september 2020.
AX:
Opgaven omkring opgradering af Microsoft Dynamics AX – Idræts- og økonomisystem – er påbegyndt og forventes afsluttet i
2. kvartal 2021.
7.

Nyt fra distrikterne

Orientering
Anne-Mette Binder orienterede om nedenstående:
Anne-Mette indkalder til nye DISU-møder via doodle – møderne vil ligge i efteråret.

8.

9.

Gennemgang af
forbundets økonomi

Orientering

Status på den
administrative
organisation

Orientering

Økonomichef Marianne Hochheim gennemgik det forventede resultat for året pr. 31. maj 2020 med den præmis, at der
opstartes stævner pr. 8. juni 2020. Bestyrelsen var enige om, at resultatet ser yderst fornuftigt ud, når man tager coronasituationen i betragtning.

Direktør Morten Schram Rodtwitt gav en status på den administrative organisation i DRF. Det indebar en oversigt over de
justeringer og tilpasninger, der er sket i organisationen siden 1. januar.
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I udgangspunktet er det ønsket om at styrke administrationens forudsætninger for at løfte prioriterede indsatser i den
langsigtede strategi (2030), der ligger til grund for ændringerne. Derudover har Corona-krisen dog desværre også betydet, at
vi måtte sige farvel til yderligere to medarbejdere.
10.

Nedlæggelse af
klubkonsulent-ordningen

Beslutning

DRF’s administration fremlagde et forslag om at nedlægge den eksisterende klubkonsulent-ordning. I samme moment
orienterede administrationen om et nyt initiativ til styrkelse af ’support’ til klubberne. Mere konkret betyder det, at
administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende en nedlæggelse af klubkonsulentordningen, for i stedet at styrke DRFs
’centrale konsulenttjeneste’ (en del af administrationen), der skal varetage indsatsen vedr. ’klubdrift og certificeringer’.
Bestyrelsen godkendte forslaget enstemmigt efter en god diskussion.

11.

Samarbejde med Dansk
Erhverv

Orientering

12.

Drøftelse af justering af
DRF’s
certificeringsordning

Drøftelse

DRF tegnede i 2015 et Full Service-medlemskab af Dansk Erhverv, som indebar en fordelagtig aftale for vores klubber i form
af muligheden for at tegne et medlemskab for bare 1.375 kr. pr. år. Pr. 1. juli 2020 har Dansk Erhverv dog opsagt aftalen, og
DRF har derfor undersøgt, om der kan laves en ny aftale. Et nyt tilbud fra DE blev forelagt bestyrelsen til drøftelse.
Bestyrelsen var positivt stemte over for det nye tilbud fra DE, og administrationen arbejder videre på en aftale til endelig
vedtagelse i bestyrelsen.
Administrationen bad bestyrelsen om at drøfte indhold og perspektiver for en opdateret certificeringsordning. I drøftelsen blev
bestyrelsen bedt om at vende følgende præmisser for en opdateret certificeringsordning er:
• Mindre bureaukrati, dokumentation, afrapporteringer og kontrol – DRF skal være en aktiv samarbejdspartner for
klubberne
• Stærkere markedsføring af certificeringsordningen og de certificerede klubberne – evt. med fordele i services
mv. (f.eks. DRF-medlemskab af Dansk Erhverv mv.)
• Re-certificeringsfrekvens
o Første gang efter 2 år
o Herefter hvert 4. år
Bestyrelsen var positivt stemte over for administrationens oplæg.

13.

Drøftelse/refleksioner
vedr. DIF’s undersøgelse
af Corona-krisens

Drøftelse
Administrationen lagde op til en åben drøftelse af DIF’s foreningsundersøgelse omkring Corona-krisens økonomiske
konsekvenser for klubberne.
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påvirkning af
foreningernes økonomi

14.

15.

Henvendelser til
bestyrelsen

Der var ingen indkomne henvendelser.

Evt.
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