Referat af DRF’s online Repræsentantskabsmøde 16. april 2021

Pk
t.

Emne

Beslutning /
orientering

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, hvorledes mødet ville foregå, herunder hvordan man kunne stille spørgsmål/komme til
orde. Her var det både en mulighed at skrive i chatten live samt eftersende spørgsmål på mail i 14 dage efter mødet.

2.

Bestyrelsen aflægger
beretning

Orientering

Formand Ulf Helgstrand aflagde sin beretning om 2020. Se den fulde beretning i videoen fra Repræsentantskabsmødet her (link).
Derudover kan den officielle årsberetning 2020 læses her.

3.

Forelæggelse af det
reviderede regnskab

Afstemning

Direktør Morten Schram Rodtwitt præsenterede regnskabet for 2020. Overordnet set er forbundets økonomi stærkt påvirket af
COVID-19, idet vores indtægter primært kommer fra stævnerelaterede aktiviteter. Se den fulde årsrapport her.

Referat

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til årsrapport 2020.
Årsrapport 2020 blev godkendt med 184 stemmer.
4.

Fremlæggelse af
budget 2021

Orientering

Direktør Morten Schram Rodtwitt præsenterede budget 2021, som er lagt yderst konservativt pga. COVID-19, hvilket har vist sig at
være ekstra hensigtsmæssigt, da herpesvirus nu også er en afgørende faktor. Se det fulde budget i Årsrapporten 2020.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budget 2021.

5.

Optagelse af nye
medlemmer

Afstemning

Bestyrelsen indstillede til repræsentantskabet at godkende optagelsen af følgende nye medlemsklubber efter præsentationer af
alle tre klubber:
• Vestbyens Rideklub blev optaget med følgende stemmefordeling (se præsentation af klubben her)
Ja: 181
Nej: 0
Blank: 0
• Tarm og Omegns Rideklub blev optaget med følgende stemmefordeling (se præsentation af klubben her)
Ja: 185
Nej: 0
Blank: 0
• Vipperød Sportsrideklub blev optaget med følgende stemmefordeling (se præsentation af klubben her)
Ja: 172
Nej: 0
Blank: 5

Tillykke med optagelsen til alle tre klubber og velkommen til Dansk Ride Forbund.
6.

Behandling af
indkomne forslag

Afstemning

Bestyrelsens fremsatte forslag om at omformulere vedtægternes §2 Formål. Forslaget blev foreløbigt vedtaget med 170 stemmer
(se den fulde stemmefordeling nedenfor). Da vedtægtsændringer som disse skal behandles på to fortløbende
repræsentantskabsmøder, er forslaget kun førstebehandlet og vil skulle stemmes om igen på Repræsentantskabsmødet 2022
Ja: 170
Nej: 6
Blank: 6
Læs den nye formulering af §2 her.
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Midlertidig
suspendering af
mødet. Annoncering
af Årets Klub og
uddeling af ærestegn

Orientering

Stevns Rideklub, Stutsborg Rideklub, Odsherred Rideklub, Frederiksværk Rideklub og Nordøstsjællands Rideklub var nominerede
til prisen. Stevns Rideklub blev tildelt prisen som Årets Klub 2020.
Stort tillykke til Stevns Rideklub! Se videoen fra Stevns Rideklub her.
Følgende personer blev desuden tildelt ærestegn:
• Anne Birgitte Gammeljord
• Bent Schultz
• Britha Skov
• Dorte Paludan
• Hanni Toosbuy Kasprzak
• Jette Dreier
• Jørgen Dreier
• Jørgen Jørgensen
• Jørn W. Jørgensen
• Kirsten Søgaard
• Lis Mølholm Juul
• Marianne Sønderlund
Stort tillykke til alle! Modtagerne af ærestegnene er desuden levet inviteret til en fejringsfrokost den 19. august, hvor de fysisk får
udleveret tegnet og bliver hyldet. Inden da vil DRF desuden offentliggøre små portrætter af alle modtagerne på rideforbund.dk og
sociale medier.

7.

Valg af formand

Afstemning

Den siddende formand, Ulf Helgstrand, blev genvalgt for en 2-årig periode. Tillykke med valget!

8.

Valg af øvrige
medlemmer og
suppleanter til
bestyrelsen

Afstemning

Der blev stemt om 3 vakante bestyrelsesposter for en 2-årig periode og 1 vakant bestyrelsespost for en 1-årig periode. Derudover
var der 2 vakante suppleantposter for hhv. en 2-årig og 1-årig periode.
Følgende 4 kandidater opnåede flest stemmer og blev dermed valgt ind som ordinære medlemmer:
- Ditte Bach Sørensen: 164 stemmer (2-årig periode)
- Jakob Blicher Ravnsbo: 150 stemmer (2-årig periode)
Side 3 af 4

- Thomas Vogt Hansen: 149 stemmer (2-årig periode)
- Ulla Tørnæs: 139 stemmer (1-årig periode)
Med 105 stemmer er Jakob Schou valgt som 1. suppleant (for en 1-årig periode)
Lis Mølholm Juul er desuden valgt som 2. suppleant (for en 2-årig periode)
9.

Valg af medlemmer
og suppleanter til
appeludvalget

Afstemning

10.

Valg af revisor og
revisorsuppleant

Afstemning
Alle kandidater blev valgt.

Afslutning/eventuelt
Orientering

Bestyrelsens
konstituering

Alle kandidater blev genvalgt.

Orientering

Jakob B. Ravnsbo gik på talerstolen for at sige et par ord om den nyligt nedsatte arbejdsgruppe, som skal kigge på DRF’s
decentrale organisationsstruktur.

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.
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