
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 22. november 2022 i Kolding. 
 
Tilstede  
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  
 
Afbud 
Ulf Helgstrand (UH), formand (syg) 
 
Referent: Administrationen 
 

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

 

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 om følgende punkter til bestyrelsen: 
• Samarbejde med Mary-fonden 

DRF er i gang med at indgå et samarbejde med Mary-Fonden, i regi af deres Antibulli koncept, og i første omgang for 
2 år. Formålet med Antibulli Ridning er at fremme trivslen samt forebygge og bekæmpe mobning i danske rideklubber. 
Den primære målgruppe er børn i alderen 6-12 år i de danske elevskoler samt elevskoleundervisere. 
 
Antibulli Ridning består af en versionering af Antibulli.dk, hvor rideklubberne, på Antibulli Ridnings hjemmeside, har 
gratis adgang til fællesskabsfremmende øvelser, viden om mobning og det gode børnefællesskab samt ideer til 
forældreinddragelse - og aktiviteter. Derudover vil der på hjemmesiden findes gode råd til, hvad man kan gøre, hvis et 
barn står uden for fællesskabet.  

 
• Status på økonomi 
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Realiseret 2022 sammenholdt med budget 2022 ser foreløbigt positivt ud. En mere detaljeret gennemgang og 
redegørelse udarbejdes ifm. årsregnskabet for 2022. 
 

• Info vedr. årsafslutning 
Administrationen orienterede om proceduren for årsafslutning, og bad bestyrelsen fremsende div. afregninger hurtigst 
muligt. 

 
3. Nyt fra formand og 

næstformand 
Orientering  

Nyt fra formand (UH) 
• Formanden var fraværende pga. sygdom 

 
Nyt fra næstformand (JBR) 

• Der har været afholdt møde i stævnestruktur-arbejdsgruppen 25. oktober 2022.  
  

4.  Spørgsmål/kommentarer 
til månedsrapporterne 

Drøftelse Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til månedsrapporten for oktober.  
 
 

5.  Nyt fra distrikterne Orientering JBR orienterede om næste møde i DISU er i januar 2023.  

6. Indstilling til godkendelse Beslutning Budget 2023 
• Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende budgetudkastet for 2023. Overordnet set kan budget 2023 

beskrives som fokus på fastholdelse af de nuværende aktiviteter i div. udvalg, fortsættelse af eksisterende turneringer 
og cups – med tilføjelse af en enkelt ny turnering (en kombinationsturnering for D-ryttere) samt mer-investeringer i 
talent- og elitearbejdet (primært i springning), hvilket finansieres af ekstern støtte samt prisstigninger på få udvalgte 
områder.   
 
Budgetudkastet for 2023 viser et resultat på tkr. 613, der gør det muligt at konsolidere forbundets egenkapital, som 
også revisorerne i årsrapporten for 2021 har anbefalet. 
 
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.  

7. Indstilling til godkendelse Drøftelse DRF’s sportsreglement 
Der er gennem 2022 via rideforbund.dk modtaget mere end 200 forslag til ændringer af bestemmelser i Fælles Bestemmelser 
og disciplinreglementer. 
Administrationen og udvalg har nøje gennemgået forslagene, samt vurderet de øvrige input vi har modtaget eller oplevet 
gennem 2022. 



Side 3 af 5 

På den baggrund er Fælles Bestemmelser og disciplinreglementer 2023 justeret og tilrettet en anelse, så de igen er 
tidssvarende og relevante.    
 
Bestyrelsen drøftede en række input, kom med forslag til et par justeringer og godkendte i sin helhed DRF’s Sportsreglement 
for 2023. 

8. Til drøftelse Drøftelse Indhold på bestyrelsesmøder, samarbejdet internt i bestyrelsen og med administrationen 
• På bestyrelsesmødet 13. oktober 2022, blev der, under eventuelt, fra et par bestyrelsesmedlemmer udtrykt en række 

kritikpunkter til indholdet i bestyrelsesarbejdet, samt samarbejdet internt i bestyrelsen og med administrationen.  
 
Jf. forbundets vedtægter vælger repræsentantskabet en bestyrelse til at varetage den daglige drift og forvalte 
forbundets midler. Til at beskrive rammerne for bestyrelsens arbejde, er der udarbejdet en forretningsorden som 
bestyrelsen selv fastsætter og godkender. I tilknytning til bestyrelsens forretningsorden, har bestyrelsen udarbejdet et 
sæt retningslinjer for god ledelse i DRF.  
 
Det står hvert bestyrelsesmedlem frit for at præge dagsorden og indholdet på bestyrelsesmøderne. Som 
udgangspunkt bliver dagsorden udarbejdet i et samarbejde mellem formand, næstformand og direktør. Punkter 
og/eller indhold som et bestyrelsesmedlem ønsker behandlet på et møde, kan fremsendes til enten formandskabet 
eller direktøren.  
 
Under eventuelt kan hvert enkelt bestyrelsesmedlem informere/orientere den øvrige bestyrelse om ’løst og fast’. I 
sagens natur foregår informationen/orienteringen mundtligt, uden videre forberedelse, hvorfor det kun bør være 
mindre betydelige sager der tages op under eventuelt.  
 
Fra bestyrelsesmødet 13. oktober 2022, har vi noteret følgende ønsker, fremsat under eventuelt, til bestyrelsens 
fremadrettede arbejde: 
• Mere strategisk og politisk indhold i bestyrelsens arbejde 
• Flere oplæg til drøftelser 
• Færre formandsbeslutninger 
• Bredere og mere fyldestgørende orienteringer fra formanden 
• Udviklingsforløb for SPF-bestyrelser (DIF) 
• Gennemgang af funktionsbeskrivelser for formand og næstformand 
 

Bestyrelsen drøftede strukturen for det fremadrettede arbejde og samarbejde i bestyrelsen, både internt og med 
administrationen, og var enige om at der bl.a. skal være mere plads til faglige/strategiske/politiske drøftelser.   

 
 

9.  Punkt til drøftelse Drøftelse Repræsentantskabsmøde 2023 – udkast til program 
Administrationen foreslog at vi fastholder strukturen fra tidligere, og kører et formiddagsprogram med flere forskellige 
workshops, med en afsluttende workshop i plenum. Vi fordeler rollen som moderatorer ved de forskellige workshops når vi 
kender programmet, og i samarbejde med bestyrelsen. 
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Herudover foreslog administrationen en række emner/temaer til formiddagsprogrammet, som bestyrelsen drøftede. Bestyrelsen 
besluttede at formiddagen startes i plenum og afsluttes i plenum. 
 

10. Lukket punkt til drøftelse Drøftelse Lukket punkt 
 

11.  Indstilling til godkendelse Beslutning Planlægning af bestyrelsesmøder forår 2023  
Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmøder på følgende datoer i foråret 2023: 

• 23. januar, Kolding 
• 1. marts, Brøndby 
• 31. marts, Middelfart 

12 Indstilling til godkendelse Beslutning Justering af Agria DRF-mesterskaber i voltigering 
Administrationen og holdkaptajnen har et ønske om at justere, og optimere, på nogle af Agria DRF-mesterskaberne i 
voltigering. 
Mesterskaberne er ikke længere tidssvarende og ved at justere mesterskaberne er vi overbeviste om, at det vil medvirke til at 
motivere og fastholde udøverne.  
 
Bestyrelsen vedtog administrationens indstilling, og der bliver indført et nyt DRF-Mesterskab for Young Vaulter 2* - Dame og 
herre, og DRF-Mesterskaber for Individuelle Junior 2* - damer og DRF-Mesterskaber for Individuelle Junior 2* - herre 
slås sammen til ét mesterskab, så damer og herre konkurrerer mod hinanden.  
 

13. Indstilling til godkendelse Beslutning Tildeling af Nordiske Mesterskaber i 2024 
Danmark er værtsland for afholdelse af Nordisk Mesterskab i 2024 for alle discipliner.  
Den 18. maj d.å. offentliggjorde.DRF muligheden for at ansøge om værtskabet af Nordisk Mesterskab i disciplinerne Spring, 
Dressur, Para-Dressur, Voltigering og Military. Distance er søgt og tildelt særskilt. 
Ansøgningsskema er sendt ud via e-mail til klubformænd og private stævnearrangører. Det er opslået på de sociale medier 
flere gange og lagt offentligt på rideforbund.dk under Stævneansøgninger og udbudsmateriale. 
 
Bestyrelsen besluttede at følge administrationens indstilling og vedtog følgende: 

• Helgstrand Event til afholdelse af NM i uge 26, 2024 for Spring, Dressur og Para-Dressur samlet.  
• Sportsrideklubben til afholdelse af NM i Military i 2024 
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14. Punkt til orientering Orientering Orientering fra Instruktørudvalget vedr. berideruddannelsen 
Formand for IU, Thomas Vogt Hansen gav en status på arbejdet i udvalget, samt info om evalueringer og ønsker til at justere i 
lærepåsætningen. 

15.  Indstilling til godkendelse Beslutning Eksklusion af Rideklubben Frederiksborg 
Rideklubben Frederiksborg skylder DRF medlemskontingent for 2022 á kr. 4.722,92 og kr. 5.000,- for Basiskontingent for 2022. 
Dette udgør i alt kr. 9.722,92. 
 
Administrationens bogholderi har fulgt rykkeproceduren i år 2022. Den 21. september har afd. Klub & Sport skriftlig aftalt 
afdragsordning med klubben. Afdragsordningen blev aftalt som flg. 1. rate kr. 4.861,46 til betaling den 1. oktober 2022 og 2. 
rate kr. 4.861,46 til betaling den 1. november 2022. Afdragsordningen er ikke blevet overholdt, hvorfor klubben indstilles til 
eksklusion af forbundet.  
 
Der er den 8. november endnu ikke indgået betaling á hverken 1. eller 2. rate. Klubben er den 7. november 2022 gjort 
opmærksom på, at de indstilles til eksklusion på bestyrelsesmødet den 22. november 2022. 
 
Bestyrelsen besluttede at slette Rideklubben Frederiksborg som medlem af DRF pr. dags dato. 

16.  Punkt til drøftelse Drøftelse Afskaffelse af doteringer i pony- og childrensporten 
Den nedsatte arbejdsgruppe for stævnestruktur har indtil nu mødtes to gange fysisk, samt en gang online. Der er drøftet 
forskellige muligheder for at justere på dele af den nuværende stævnestruktur – både på kort og lang sigt. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler, at afskaffe doteringer i ponysport samt for Children i spring, dressur og militaryklasser (i øvrige 
discipliner skelnes der ikke på samme måde mellem pony og hest) med virkning pr. 1. maj 2023. 
 
Bestyrelsen besluttede at følge arbejdsgruppens anbefaling.  

17.    Henvendelser til bestyrelsen 
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om dispensation fra springreglementets § 40 (alder). Bestyrelsen drøftede 
ansøgningen og besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. 

18.    Eventuelt 

 
 
Næste møde: 23. januar 2022  
 


