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Forretningsorden for  

Dansk Ride Forbunds Distriktsudvalg (DISU) 

Distriktsudvalget består af DRF’s næstformand (formand for udvalget) samt formanden for hvert af 
distrikterne 1-14.   

Distriktsudvalget (DISU) er af DRF’s bestyrelse nedsat med hovedformålet, at styrke og koordinere 
samarbejdet på tværs af distrikterne samt virke som rådgiver og sparringspartner for DRF’s bestyrelse 
og administration i det direkte samarbejde med distrikterne.  

I DISU’s virke har udvalget særligt fokus på at bidrage med input til DRF’s bestyrelse og administration, 
samt koordinere indsatser og arbejde på tværs af distrikter, på følgende områder: 

• Stævneplanlægning og terminskoordinering – med henblik på at sikre koordinering på tværs af 
distriktsgrænser    

• DRF’s sportsreglement – på de for distrikterne relevante stævneniveauer 
• Officialuddannelse – med henblik på at DRF udbyder aktuelle og relevante uddannelser og kurser 

Formalia om distriktsudvalgsmøder  

Distriktsudvalget (DISU) afvikler 2 møder årligt. Et distriktsudvalgsmøde skal indkaldes via mail med 
forslag til dagsorden med mindst 14 dages varsel. Udvalgets medlemmer kan fremsende input til 
dagsorden, som ønskes drøftet på mødet, til udvalgets formand senest 7 dage før mødet.  Opdateret 
dagsorden fremsendes til udvalget senest 6 dage før mødet. 

Som nævnt indledningsvis består distriktsudvalget af et medlem fra DRF’s bestyrelse (formand for 
udvalget) samt formanden for hvert af distrikterne 1-14. Hvert distrikt deltager i møderne med 
distriktsformanden. I tilfælde af formandens forfald kan distriktet deltage med en anden repræsentant fra 
distriktsbestyrelsen.   

Udvalgets formand – eller en person udpeget på mødet – er ansvarlig for udarbejdelse af et mødereferat. 
Referatet sendes til udvalget senest 14 dage efter mødet og offentliggøres på rideforbund.dk. Evt. 
kommentarer og/eller bemærkninger til referatet drøftes på næstkommende møde.  

Økonomi 

Distriktsudvalget er ikke en selvstændig juridisk enhed og har dermed ingen egen økonomi. Lokaleleje, 
forplejning og transport til/fra udvalgsmøder betales af Dansk Ride Forbund. DRF opfordrer distrikterne 
til at arrangere samkørsel.  

  

 

Vedtaget af DRF’s bestyrelse 1. april 2022 

 


