
 
Referat af DRF’s Repræsentantskabsmøde 2. april 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pkt. Emne 
Beslutning / 
orientering Referat 

1. Valg af dirigent Afstemning  
Peter Schäfer blev indledningsvist valgt som dirigent og begyndte mødet med at konkludere, at alle formalia for et gyldigt møde 
var overholdt. Herefter redegjorde han for mødets afvikling. Peter forklarede desuden detaljerne omkring den digitale afstemning, 
hvorefter der blev afviklet en prøveafstemning. Der var lidt udfordringer med logins for de stemmeansvarlige, men dette blev løst i 
samarbejde med EventBuizz, der leverede den digitale afstemningsplatform.   
 

2. Bestyrelsen aflægger 
beretning  

Orientering  
Formand Ulf Helgstrand aflagde sin mundtlige beretning om 2021. Han berørte bl.a.: 
 

• Hvordan ridesporten og især klubberne har klaret sig igennem corona-krisen 
• Krigen i Ukraine, og hvordan man fra FEI’s side har sanktioneret Rusland og Hviderusland 
• DRF’s strategiske pejlemærker, og hvordan vi arbejder med dem i praksis 
• Medlemstal for ridesporten, hvor vi på trods af corona-krisen ser en lille fremgang 
• Anti-mobning i ridesporten, hvor foreningen/tiltaget Drenge i Ridesporten er en vigtig brik 
• VM 2022 i Herning, som bliver den ubetinget største sportsbegivenhed på dansk grund i 2022 
• Ridesportens adgang til naturen, som udfordres kraftigt af især de kommende Naturnationalparker 
• Den nye samarbejdsaftale med Parasport Danmark, som skal sikre udbredning af para-ridning i DRF’s klubber på tværs 

af disciplinerne 
 
Læs den officielle årsberetning for 2021 her.  
 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Repr%C3%A6sentantskab%20og%20distrikter/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de%202022/Endelig%20%C3%A5rsberetning%202021%20-%20Dansk%20Ride%20Forbund.pdf
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Peter Schäfer spurgte, om der var spørgsmål til beretningen, og det var der ikke.  
 
Formand Ulf Helgstrand bad om repræsentantskabets hjælp til at hædre nuværende æresmedlemmer Bent Neergaard og Ingrid 
Salquist, som desuden fik overrakt en blomst hver. Herefter indstillede han til repræsentantskabet at udnævne Hanni Kazprsak 
som æresmedlem af DRF og bad repræsentantskabet om at godkende dette. Det gjorde repræsentantskabet gennem klapsalver. 
Herefter bad Jakob Ravnsbo om ordet og indstillede til repræsentantskabet at udnævne Ulf Helgstrand som æresmedlem af DRF 
og bad repræsentantskabet om at godkende dette. Det gjorde repræsentantskabet ligeledes gennem klapsalver. Stort tillykke til 
jer begge.  
 

3. Forelæggelse af det 
reviderede regnskab  

Afstemning  
Direktør Morten Schram Rodtwitt præsenterede regnskabet for 2021. Overordnet set var forbundets økonomi i 2021 fortsat 
påvirket af COVID-19 og nedlukninger, og indtægterne var lavere end estimeret. Dog endte det samlede underskud for året på 
ca. DKK 500.000 mod de DKK 1,5 mio., som blev estimeret i september 2021, grundet underskudsdækning fra DIF og løbende 
nedskæringer/besparelser i budgetter fra administrationens side.  
 
Se den fulde årsrapport her.  
 
Der var ingen spørgsmål til årsrapport 2021. Dog blev det efterfølgende påpeget, at direktøren med fordel også kunne gennemgå 
balancen fremadrettet. Dette blev taget ad notam.   
 
Regnskabet 2021 blev godkendt af repræsentantskabet gennem klapsalver. 
 

4.  Fremlæggelse af 
budget 2022 

Orientering  
Direktør Morten Schram Rodtwitt præsenterede budget 2022, som ikke længere er påvirket af corona, og som afspejler et højt 
aktivitetsniveau. Se det fulde budget i Årsrapporten 2021.  
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budget 2022.  
 

5.  Optagelse af nye 
medlemmer 

Afstemning  
Bestyrelsen indstillede til repræsentantskabet at godkende optagelsen af følgende nye medlemsklubber efter præsentationer af 
alle ti klubber: 
 

1. Vilhelmsdal Sportsrideklub 
2. Sportsrideklubben Stald SPIR 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Repr%C3%A6sentantskab%20og%20distrikter/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de%202022/DRF%20%C3%85rsrapport%202021.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Repr%C3%A6sentantskab%20og%20distrikter/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de%202022/DRF%20%C3%85rsrapport%202021.pdf
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3. Rideklub Stald Hesselbjerge 
4. Vallensbæk Rideklub 
5. Maglebjerg Sportsrideklub 
6. Sjølund Rideklub 
7. Birgittelyst Rideklub 
8. Hedelands Sportsrideklub 
9. Rideklubben Tribler Equestrian 
10. Tankefuld Rideklub  

 
Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens forhåndsoptagelse af klubberne gennem klapsalver.  
Tillykke med optagelsen til alle ti klubber og velkommen til Dansk Ride Forbund. 
 
Se eller gense videopræsentationer af alle klubberne her. 
 

 Midlertidig 
suspendering af 
mødet. Annoncering 
af Årets Klub, Årets 
Official og uddeling 
af ærestegn 
 

Orientering  
Årets Klub 
Prisen Årets Klub uddeles én gang om året i forbindelse med Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde og overrækkes til 
en klub, der har gjort en helt særlig indsats i det forgangne år. Følgende klubber var nominerede til prisen: 
 

• Egum Rideklub 
• Roskilde Rideklub 
• Vestegnens Rideklub 
• Harridslev Rideklub 
• Favrskov Rideklub 
• Sportsrideklubben Silkeborg 
• Egtved Rideklub 
• Solrød Rideklub 
• Stevns Rideklub 

 
Egum Rideklub blev tildelt prisen som Årets Klub 2021. Klubben har blandt andet optimeret sine udendørsfaciliteter, rekrutteret 
nye medlemmer og frivillige, fastholdt alle medarbejdere på trods af store lønudgifter, oprettet en klub for fædre til hestepiger og 
formået at videreføre et samarbejde med Fredericia Kommune, hvor både sårbare unge, børnehaver og skoleklasser kan få gavn 
af rideklubben og elevskolehestene 

https://rideforbund.dk/drf/om-drf/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8der/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-2022/klubber-til-optagelse
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Stort tillykke til Egum Rideklub! Se videoen fra Egum Rideklub her.  
 
Årets Official 
Prisen Årets Official gives til en person, der har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for ridesporten i løbet af året. Det var første 
gang i år, prisen blev uddelt, og disse officials var nominerede: 
 

• Bibi Hollenberg (B-TD i spring og dressur)  
• Eva Stæhr Iversholt (B-TD i spring og dressur, samt C-Banedesigner) 
• Inge-Marie Hald (C-TD og C-springdommer) 
• Marie Langheden Pape Van Huisstede (A-springdommer) 
• Gabriella Okholm Andersen (D-springdommer og D-banedesigner) 

 
Bibi Hollenberg blev kåret som Årets Official. Hun fik bl.a. prisen, fordi hun altid er imødekommende og hjælpsom på 
stævnepladsen, er positiv og tager konflikter på en god og konstruktiv måde. Stort tillykke! 
 
Ærestegn 
DRF’s bestyrelse kan i forbindelse med det årlige Repræsentantskabsmøde uddele ærestegn til de personer, som har udøvet en 
betydelig indsats for ridesporten. Ved dette års repræsentantskabsmøde blev der uddelt ærestegn til:  
 

• Per W. Nielsen 
• Kurt Christensen 
• Helle S. Madsen 
• Eva Stæhr Iversholt 
• Per Krohn 
• Bjørn Munk Hansen 
• Jens Kryger Nielsen 
• Kim Rosenhart 

 
Stort tillykke til jer alle! Læs mere om hver enkelt ærestegnsmodtager her.  
 

https://youtu.be/mQYAbQqFLMc
https://rideforbund.dk/nyheder-2022/april/to-nye-%C3%A6resmedlemmer-og-otte-%C3%A6restegn-uddelt
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6. Behandling af 
indkomne forslag  

Afstemning  
Der var ingen indkomne forslag.  
 

7. Valg af formand Afstemning  
Formand Ulf Helgstrand var ikke på valg, og der blev derfor ikke foretaget nogen afstemning.  

8. Valg af øvrige 
medlemmer og 
suppleanter til 
bestyrelsen 

Afstemning  
Dirigent Peter Schäfer indledte punktet med at forklare detaljeret, hvorledes den digitale afstemning ville forløbe, samt hvordan 
stemmefordelingen ville fungere ift. stemmevægt mm. Herefter fik hver kandidat 2 minutters taletid til at præsentere sig selv, 
hvorefter blev der skredet til afstemning. 
 
Valg til bestyrelsesmedlemmer 
Jf. forbundets vedtægter §7 vælges i lige år tre bestyrelsesmedlemmer. Følgende kandidater opstillede til de tre vakante pladser: 

• Tina Callesen (205) 
• Bo Gejl (194) 
• Helle Juul (203) 
• Jørgen Mertz (196) 
• Jakob Schou (161) 
• Ulla Tørnæs (valgte at trække sig forud for repræsentantskabsmødet) 

 
Den endelige stemmefordeling kan ses ud for de enkelte kandidater ovenfor, og det blev hhv. Tina Callesen, Helle Juul og Jørgen 
Mertz, som fik flest stemmer, og som dermed blev valgt ind i DRF’s bestyrelse. Stort tillykke! 
 
Valg af suppleant til bestyrelsen 
Jf. forbundets vedtægter §7 vælges i lige år 2. suppleanten. Følgende kandidater opstillede til den vakante plads: 

• Bo Gejl (227) 
• Jakob Schou (135) 
• Ulla Tørnæs (valgte at trække sig forud for repræsentantskabsmødet) 

 
Den endelige stemmefordeling kan ses ud for begge kandidater ovenfor, og med 227 stemmer blev Bo Gejl valgt ind som 2. 
suppleant. Stort tillykke! Det betød samtidig farvel til Jakob Schou som suppleant i DRF’s bestyrelse. Mange tak for indsatsen det 
seneste år. 
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9. Valg af medlemmer 
og suppleanter til 
appeludvalget 

Afstemning  
Alle de siddende medlemmer af appeludvalget modtog genvalg, og der var ingen modkandidaturer. 
 

• Pernille Nordskov (medlem) 
• Hanni Toosbuy Kasprzak (medlem) 
• Henrik Tofte Olesen (medlem) 
• Per Albæk Skjærbæk (suppleant) 

 
Alle kandidater blev genvalgt af repræsentantskabet via klapsalver. Tillykke med valget.  
 

10. Valg af revisor og 
revisorsuppleant 

Afstemning  
Nuværende revisor og revisorsuppleant fra statsautoriserede revisorer fra Ernest & Young P/S modtog genvalg og blev genvalgt 
af repræsentantskabet via klapsalver. Tillykke med valget.  

 Afslutning/eventuelt 
 

 
Orientering 

 
Afslutningsvist spurgte dirigent Peter Schäfer, om nogen af de tilstedeværende havde spørgsmål til DRF’s bestyrelse eller 
administration. Følgende spørgsmål/kommentarer blev frembragt: 
 
Nørre Aaby Rideklub: 
Klubben redegjorde for en situation, hvor der efter stævnekalenderen var lagt fast, blev tilføjet et springstævne med samme 
målgruppe samtidig med deres stævne. Man undrede sig over, at man ikke var blevet informeret, og at D7 heller ikke var blevet 
det. Jakob Ravnsbo redegjorde for, at der var tale om en misforståelse, og at distriktet rent faktisk var informeret.  
 
Riders Cup: 
Klubben spurgte ind til proceduren for tildeling af dommere ved B-stævner. Hos Riders Cup har man til sine to B-stævner (Walber 
Cup) i 2022 fået tildelt dommere fra Nordjylland, hvilket giver høje udgifter til transport. I modsætning har andre klubber på 
Sjælland, der afholder B-stævner i samme periode, fået tildelt dommere, der bor langt tættere på. Formand Ulf Helgstrand 
svarede, at sol og vind naturligvis – så vidt muligt – skal fordeles lige, og at problemstillingen er taget ad notam.   
 
Egtved Rideklub 
Klubben sagde tak til administrationen for altid at hjælpe.  
 
Kongsvad Rideklub 
Klubben ønskede at anerkende administrations indsat på certificeringsområdet som opfølgning på, i forbindelse med tidligere 
Repræsentantskabsmøder, at have udtrykt skepsis omkring netop certificeringsordningen.  
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Formand Ulf Helgstrand gik på talerstolen og takkede for et godt møde. Han understregede sin glæde over, at vi igen kunne 
mødes fysisk, og over den gode stemning og fremdrift i ridesporten.   
 

  
Bestyrelsens 
konstituering 

 
Orientering 

 
Efter Repræsentantskabsmødet samledes bestyrelsen for at konstituere sig på baggrund af valget. Jakob Blicher Ravnsbo 
fortsætter som næstformand. Se den fulde oversigt over bestyrelsen her. 

 
 
 

https://rideforbund.dk/drf/bestyrelse/bestyrelsens-medlemmer

