
 
 
Bestyrelsesmøde den 21. oktober 2021 i Herning 
 
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 
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 Det interne arbejdspapir fra det seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer.  

 

2. Administrationens 
orienteringer til bestyrelsen 

Orientering  
Administrationens orienteringer til bestyrelsen 

• Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.: 
o Status på økonomi 
o Opfølgning på møde med HDR 
o Tilbagemelding på ansøgning til DIF’s initiativpulje (e-læringskursus for forældre til den unge rytter) 
o Eliteafdelingen frem mod OL i Paris 2023 
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3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering Formand Ulf Helgstrand orienterede om følgende: 

 

• 60 procent klubben 

• DIF budgetmøde 

• Roskilde Rideklub  

• Århundredets sportsnavn 

 

Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

 

• Opsamling på møde i arbejdsgruppen vedr. politisk org. struktur 

 

4.  Spørgsmål/kommentarer til 
administrationens 
månedsrapport til 
bestyrelsen 

Drøftelse  

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til rapporten.  

5.  Nyt fra distrikterne 

 

Orientering  

Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

 

• Opsamling på DISU-møde 6. oktober 2021 

 

6. Præsentation og drøftelse 
af budget 2022 

Orientering  

Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget skriftlig orientering vedr. første udkast til budget 2022. På mødet gav 
Morten Schram Rodtwitt desuden en mundtlig gennemgang. Endelig godkendelse af budget for 2022 foretages på 
bestyrelsesmøde 23. november 2021 i Kolding. 

 

7. Indstilling til godkendelse – 
samarbejdsaftale med 
Parasport Danmark 

Beslutning  

DRF og Parasport Danmark har igennem et års tid været i dialog om etablering af et mere vidtgående samarbejde med 
henblik på både at strukturere og integrere eliteindsatsen i DRF’s eliteafdeling samt arbejde for udbredelse og inklusion 
af para-ridningen i DRF’s klubber. 

 

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende en samarbejdsaftale med Parasport Danmark for den givne 
aftaleperiode (1. november 2021 – 31. december 2024). Bestyrelsen godkendte indstillingen, og aftalen afventer nu 
godkendelse i Parasport Danmarks bestyrelse. 
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8. Indstilling til godkendelse – 
nyt kommissorium for 
elevskoleudvalget 

Beslutning  

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende et nyt kommissorium for elevskoleudvalget. Bestyrelsen ytrede 
ønske om at revidere kommissoriet i samråd med udvalget, og det vil administrationen nu facilitere, hvorefter et endeligt 
kommissorie vil blive indstillet til bestyrelsen på næstkommende møde.  

 

9. Drøftelse af temaer til 
bestyrelsens 
strategiseminar, 4.-5. 
februar 2022 

Beslutning  
Jf. bestyrelsens forretningsorden afvikles der årligt et strategiseminar. På seminaret deltager bestyrelsens medlemmer, 
suppleanter til bestyrelsen samt administrationens ledergruppe. Administrationen kom med forslag til mulige temaer til 
drøftelse, og bestyrelsen blev enige om en retning, som administrationen nu arbejder videre på.  
 

10. Opfølgning og tilpasning af 
aftale med Dansk Erhverv 

Beslutning  
Siden 1. juli 2020 har DRF samarbejdet med Dansk Erhverv (DE) omkring gratis adgang til DE’s hotline for DRF-
klubber med egen elevskole. DRF ønsker fortsat at kunne yde kompetent rådgivning til klubberne i tilfælde af 
problemstillinger på det personalemæssige og erhvervsjuridiske område, men den årlige omkostning sammenholdt med 
antallet af klubber, der gør brug af servicen, er ikke i balance, hvorfor administrationen, i samarbejde med DE, foreslår 
at lade den nuværende aftale udløbe pr. 31. december 2021.  
 
Pr. 1. januar 2022 tiltræder DRF i stedet en ny samarbejdsaftale med DE omkring rådgivning på det personalemæssige 
og erhvervsjuridiske område til de klubber, der henvender sig. Prisen vil derefter være pr. henvendelse, hvor der 
tidligere var tale om en fast pris uanset antallet af henvendelser.  
 
Samarbejdsaftalen vil fortsat prioritere klubber med egen elevskole, og tilbuddet til øvrige klubber vil være kr. 2.812,50 
for et basismedlemskab i forhold til kr. 9.310,00 + 0,15 % af lønsummen, som ellers er normalprisen. 
 
Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende den nye aftale, og det gjorde bestyrelsen.  
 

11. Drøftelse af oplæg til 
program for 
repræsentantskabsmødet 
2022 

Drøftelse  

Den 2. april 2022 afvikles det årlige Repræsentantskabsmøde – denne gang på Severin konferencehotel i Middelfart. 
Administrationen fremlagde et udkast til dagens program, hvilket bestyrelsen var tilfredse med. Mere information vil 
blive offentliggjort på et senere tidspunkt.  

 

12.  Planlægning af 
bestyrelsesmøder 2022 

Drøftelse  

Administrationen fremsender datoforslag for næste års møder forud for næste bestyrelsesmøde.  
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13.  Henvendelser til 
bestyrelsen 

Drøftelse  

Administrationen havde forud for mødet modtaget en henvendelse til bestyrelsen fra en række dressurtrænere, der 
gerne vil i dialog omkring samarbejdet med landstræneren i pony- og ungdomsdressuren. Bestyrelsen drøftede 
henvendelsen, og det blev aftalt, at trænerne indkaldes til dialogmøde snarest muligt.   

14.  Evt.     

 
 
 


