
 

 
Invitation til 

Dansk Ride Forbunds 
Repræsentantskabsmøde 2023 

 
  
 
 

Lørdag den 1. april på Severin Kursuscenter i Middelfart 
 

 
 

 
 

 
Severin Kursuscenter 

 Skovsvinget 25 
 5500 Middelfart 

 



 

 
 
Repræsentantskabsmøde lørdag den 1. april  

 
En gang årligt har alle klubber mulighed for at sende repræsentanter fra klubben til forbundets repræsentantskabsmøde.  
Til repræsentantskabsmødet er der både mulighed for at deltage i formiddagens ’tema-workshops’ og plenum-indlæg, og 
efter frokost aflægger bestyrelsen beretning, regnskab og budget præsenteres og der stemmes i forbindelse med 
fremsatte forslag og valg til bestyrelsen.  
 
Agenda inkl. tidsplan: 

TEMAFORMIDDAG Spor 1 Spor 2 Spor 3 

Kl. 09:30-10:15 Blok 1 Stævnedata – antal 
stævner og starter fordelt 
på niveauer 

Fokus på bæredygtighed i 
rideklubben – inspiration til 
energibesparelser 

Workshop med SEGES 

Kl. 10:30-11:15 Blok 2 PLENUM 

Hvordan er det gode børne- og ungdomsmiljø i en rideklub anno 2023? Og hvad skal 
rideklubberne have fokus på for at skabe de bedste rammer for at fastholde og rekruttere 

børn og unge til ridesporten? 

Kl. 11:30-12:30 Blok 3 PLENUM 

VM i Herning var en fantastisk oplevelse. Vi ser lidt tilbage på de sportslige forberedelser i 
dressur, springning, para-dressur og voltigering, og giver et indblik i hvad der er i fokus frem 

mod OL og PL i Paris 2024. 

FROKOST 

Kl. 12:30-13:30  I restauranten 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE  

Kl. 13:30-15:00 Rep. møde 
DEL 1 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering 
5. Optagelse af nye medlemmer 

Kl. 15:00-15:30 Kaffepause   

Kl. 15.30  Uddeling af priserne Årets Klub, Årets Official samt DRF’s ærestegn 

Kl. 15:30-16:30 Rep. møde 
DEL 2 

6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand  
8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
11. Eventuelt 

 
 



 

Ovenstående agenda inkl. tidsplan samt diverse informationer omkring Repræsentantskabsmødet, herunder indkomne 
forslag samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer på valg, kan findes her. 
 
Medbestemmelse 
På repræsentantskabsmødet har hver klub ret til at deltage med 2 repræsentanter, samt derudover en 
repræsentant for hver fulde 50 medlemmer klubben har over 100 medlemmer. Klubberne har dog alene 
stemmeret med 1 stemme for hver fulde 50 medlemmer. Hver klub har dog mindst 1 stemme. 
 
Hver distriktsbestyrelse har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet og har taleret. 
 
Repræsentantskabsmødet er klubbernes mulighed for medbestemmelse og indflydelse. Officials hos Dansk Ride 
Forbund og distrikternes bestyrelser er desuden velkomne ved repræsentantskabsmødet. 
 
Tilmelding 
Repræsentantskabsmødet er gratis at deltage i, og tilmelding skal ske samlet elektronisk for hver enkelt klub. Den 22. 
februar vil alle klubber modtage en invitationsmail via Eventbuizz, som indeholder et elektronisk tilmeldingslink, 
hvorigennem man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmelding skal være foretaget senest fredag den 17. marts 2023.  
 
Hvis klubben mod forventning ikke har modtaget mail med tilmeldingslink, kan klubben senest fredag den 17. marts kl. 
12.00 sende en mail til info@rideforbund.dk med angivelse af klubbens navn, navn på formand og ønsket e-
mailadresse, hvorefter nyt link fremsendes. Tilmeldingen lukker fredag den 17. marts 2023 kl. 23.59.  
 
Officials kan tilmelde sig frem til den 17. marts 2023 på info@rideforbund.dk. Husk at oplyse navn og funktion. 
 
Afstemningerne foregår digitalt (men med fysisk fremmøde) 
Hver klub skal i forbindelse med tilmeldingen til repræsentantskabsmødet, udpeget en ’stemmeansvarlig’. Den 
’stemmeansvarlige’ fra hver klub modtager forud for repræsentantskabsmødet en mail med link til afstemnings-portalen 
(se guide til afstemning). Den ’stemmeansvarlige’ logger ind med sin mailadresse, modtager en 6-cifret kode via mail 
som indtastes, og der er herefter adgang til afstemnings-sitet. Mail med link til afstemnings-sitet fremsendes til hver 
’stemmeansvarlig’ både torsdag 30. marts og lørdag 1. april.  
 
Én ’stemmeansvarlig’ pr. klub – hold øje med jeres mail 
Nogle klubber vil kun være tilmeldt med én repræsentant, og her vil den person automatisk være den 
’stemmeansvarlige’, som skal logge ind og afgive klubbens stemmer på selve dagen. Er der tilmeldt flere repræsentanter 
fra samme klub, har klubben i forbindelse med tilmeldingen valgt en ’stemmeansvarlig’. Torsdagen før 
repræsentantskabsmødet, og på selve dagen, vil alle ’stemmeansvarlige’ modtage en mail med link til afstemnings-sitet 
fra ’Eventbuizz’, som er det system, der skal stemmes igennem. 
 
Ændre stemmeansvarlig? 
Er en klubs ’stemmeansvarlige’ blevet forhindret i at deltage fysisk på repræsentantskabsmødet, og ønsker klubben 
derfor at gøre én af deres andre tilmeldte repræsentanter til ’stemmeansvarlig’, så sender klubben en mail 
til info@rideforbund.dk gerne inden fredag kl. 15.00 med de relevante informationer. Skulle tilfældet være at den 
’stemmeansvarlige’ på selve dagen for repræsentantskabsmødet er blevet forhindret i at deltage, tag blot fat i en 
medarbejder fra DRF så får vi hurtigt ændret kontaktinformationerne. Husk, der kan kun stemmes ved fysisk fremmøde, 
så det er ikke muligt at stemme hjemmefra! 
 
Dét kræver det af de stemmeansvarlige 
For at kunne stemme digitalt på vegne af den klub man repræsenterer, skal man som ’stemmeansvarlig’ kunne tilgå den 
mail, som er registreret i forbindelse med tilmeldingen. Derfor skal man sørge for at medbringe enten en smartphone, 
tablet eller PC, Mac. mv., hvorfra man kan tilgå mailen. Repræsenterer man flere klubber, og har man dermed tilmeldt 
sig med flere mailadresser, skal man naturligvis have adgang til dem alle, og man vil skulle logge ind i separate 
browservinduer samtidig for at kunne afgive stemmer for alle klubberne på.  
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Vi håber, at vi ses den 1. april. 
 
Med venlig hilsen, 
Dansk Ride Forbund 

 

 
www.rideforbund.dk 


