
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 13. oktober 2022 på Blue Hors. 
 
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: Administrationen 
 

 
 
 
Fra administrationen/eksternt 
Morten Rodtwitt (MR), Direktør 
Anne Silfwander (ASI), Klub & Sportschef 
Marianne Hochheim (MAH), Administrationschef 
 
 
 

 

 
 

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: 
 

• Regnskab pr. 30. september 2022 samt estimat for året 
Regnskab pr. 30/9 med estimat for årets resultat fremsendes via mail til bestyrelsen i løbet af uge 42.  
 

• Klage vedr. ankemåling 
Administrationen orienterede bestyrelsen om en indkommen klage vedr. en ankemåling foretaget på Gundsø Dyreklinik. 
Administrationen har på baggrund heraf ladet gulvet kontrolmåle, og afvist klagen som ubegrundet. 
 

• Status på VM-rytternes præmiepenge 
De af VM-rytterne som har vundet præmiepenge ved VM i Herning, har kun fået udbetalt 75% a’conto af deres 
tilgodehavende. Administrationen orienterede bestyrelsen om årsagen, hvilket skyldes at VM-selskabet havde udbetalt 
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præmiepengene til DRF men i overførslen af præmiepengene til DRF har VM-selskabet fratrukket en række udgifter. Pr. 
dags dato er regnskabet med VM-selskabet afsluttet, og DRF har udbetalt de resterende præmiepenge til rytterne. 

 
3. Nyt fra formand og 

næstformand 
Orientering  

Nyt fra formand (UH) 
• Møde i FEI’s Solidarity Committee 
• EEF General Assembly 
• Finale, Nations Cup div. 2 (uden Danmark) 
• Møde vedr. talent- og elitearbejdet i springning på Stutteri Ask 
• Reception for VM-rytterne på Amalienborg 
• Reception på Japans Ambassade 
• DIF budgetmøde 

 
Nyt fra næstformand (JBR) 

• Næste møde i stævnestruktur-arbejdsgruppen er 25. oktober 2022 
  

4.  Spørgsmål/kommen
tarer til 
månedsrapporterne 

Drøftelse Bestyrelsen kvitterede for de mange gode informationer som tilgår bestyrelsen via månedsrapporterne.  
 
 

5.  Nyt fra distrikterne Orientering JBR orienterede om seneste møde i DISU, som var et godt og konstruktivt møde med fokus på Fælles Bestemmelser for 2023.  

6. Indstilling til 
godkendelse 

Beslutning Prislisten for 2023 
• Med baggrund i udkast til budget 2023 præsenterede administrationen forslag til prislisten for 2023. Bestyrelsen 

godkendte administrationens oplæg til prisreguleringerne på følgende områder: 
o Ponymåling 
o Konkurrencehesteregistrering 
o Berideruddannelsen – optagelsesprøve 
o Berideruddannelsen – læremestergebyr 
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7. 1. behandling af 
budgetudkast 2023 

Drøftelse Budgetudkast 2023 
Bestyrelsen har et klart ønske om at investere yderligere i særligt springdisciplinens talent- og eliteudvikling. I forlængelse heraf 
præsenterede administrationen udkast til budget for 2023, som udviser et underskud på kr. -651.000 – hvor den primære årsag 
hertil er ønsket om at investere yderligere i springdisciplinen. Administrationen præsenterede samtidig forslag til, hvorledes 
underskuddet kan finansieres. 
 
Bestyrelsen drøftede budgetudkastet samt administrationens finansieringsforslag, og gav input til administrationens videre arbejde 
med budget 2023.  
 
Det endelig budget for 2023 skal godkendes på bestyrelsesmødet 22. november 2022. 

8. Status på DRF’s 
administrative 
organisation 

Orientering/d
røftelse 

MRO orienterede bestyrelsen om DRF’s administrative organisation, og gav en status på stillingen som elitesportschef for 
springning, samt stillingen som kommunikationskonsulent. MRO var glad for at have indgået aftale om ansættelse af 
elitesportschef med en yderst kompetent person (navn offentliggøres senere), med opbakning fra et enigt ansættelsesudvalg 
(Andreas Schou, Bo K. Møller og Jakob Ravnsbo).  
 
Deadline for ansøgninger til stillingen som kommunikationskonsulent udløber søndag 23. oktober 2022. 
 
ASI orienterede om de ændringerne i dressurudvalget og militaryudvalget, og om den kommende proces med rekruttering af nye 
udvalgsmedlemmer. 

9.  Lukket punkt  Orientering/d
røftelse 

MRO orienterede bestyrelsen  

10. Indstilling til 
godkendelse 

Beslutning Midlertidig tilladelse for stævnearrangører til at opkræve ekstraordinært energitillæg 
MRO redegjorde for en henvendelse DRF har modtaget fra en større stævnearrangør, med forespørgsel om tilladelse til 
opkrævning af energitillæg i forbindelse med stævner, hvor propositionerne allerede er godkendt og rytterne har meldt/melder. 
Administrationen har udarbejdet en beregning, via Energistyrelsens hjemmeside, og indstiller til bestyrelsen at godkende, at 
stævnearrangører midlertidigt, fra 15. oktober 2022 – 31. marts 2023, kan opkræve kr. 10 pr. start i ekstraordinært energitillæg. 
Energitillægget betales direkte til stævnearrangøren uden om DRF Go! 
 
Bestyrelsen godkendte ikke administrationens indstilling. Bestyrelsen ønsker ikke, at det for rytterne skal være dyrere at deltage 
ved stævner end de påregnede ved tilmelding. Bestyrelsen så hellere, at tilmeldingsgebyret om nødvendigt fremadrettet kunne 
hæves, til imødegåelse af højere udgifter. 
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11.  Indstilling til 
godkendelse 

Beslutning Opdaterede sikkerhedsregler 
Jf. forbundets vedtægter er klubberne forpligtet til at have et sæt sikkerhedsregler i overensstemmelse med forbundets 
bestemmelser for optagelse af nye rideklubber.  
Administrationen har opdateret sikkerhedsreglerne til en tidssvarende udgave, og beder bestyrelsen godkende reglerne. 
 
Bestyrelsen godkendte de opdaterede sikkerhedsregler. 

12 Henvendelser til 
bestyrelsen 

 Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Sønderborg Rideklub vedr. terminskoordinering af stævner, som bestyrelsen 
drøftede. Henvendelsen sendes videre til stævnestruktur-arbejdsgruppen. 

13. Eventuelt  Under eventuelt drøftede bestyrelsen forskellige aktuelle emner og fremadrettede mulige emner til dagsorden 

 
 
Næste møde: 22. november 2022 
 
 
 
 


