Dansk Ride Forbund – Repræsentantskabsmøde 22. april 2017 i på Comwell i Korsør
Referat
U.F.D. = Uden For Dagsorden
Punkt

Emne

U.F.D.

Velkomst

U.F.D.

1. minuts stilhed

Referat
Ulf Helgstrand bød velkommen til klubber, distrikter, frivillige, æresmedlemmer, DIF, SEGES, Dansk Islandshesteforening, Hestens Værn,
Dansk Varmblod, repræsentanter fra Hestemagasinet, Ridehesten og Hest & Rytter samt de, der har bidraget til tilblivelsen af jubilæumsbogen.
Forsamlingen holdt 1. minuts stilhed for dem, som vi har mistet i året, der er gået.


En af springsportens mest markante personligheder, Niels Ulrich Pedersen, sov stille ind i sit hjem 9. september – 72 år gammel.
Niels Ulrich var gennem mange år TD i Dansk Ride Forbund, hvor han også har siddet i bestyrelsen. Han har været formand for
Springudvalget frem til 1994, og i 1992 var han holdleder for de danske springryttere ved OL i Barcelona. Gennem 42 år var han
medlem af Sportsrideklubbens bestyrelse, og han har gennem årene også været en stor drivkraft bag flere internationale stævner i
Danmark.



12. december døde Ane Lundemose efter lang tids sygdom. Ane var en ildsjæl i Kallehavegård Rideklub i Randers, som gennem
mange år har dannet rammen for Danmarks Cuppen i springning.



Anders Andersen sov stille ind den 4. januar. Anders var et stort hestemenneske, som i mange år var aktiv på forskellige poster i
Dansk Ride Forbund – bl.a. som springdommer. Han var medforfatter på jubilæumsbogen, og var også kendt for sit store
engagement og indflydelse på dansk rideheste-avl. Anders blev 90 år.



Den 15. januar døde tidligere C-dressurdommer Birgitte Langkjær – hun blev 71 år gammel.



Berider Kasper Olsen døde 14. februar efter kort tids sygdom. Kasper var højt respekteret som berider i mange rideklubber rundt om
i Danmark. Udover at være aktiv i både dressur- og springsporten, var Kasper læremester for mange beriderelever, træningsleder for
Dansk Varmblods materialprøve for hingste samt landstræner for ponyerne i en årrække. Han blev 66 år.

Æret være deres minde!

1.

Valg af dirigent

Første punkt på den officielle dagsorden var valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Peter Schäfer, hvilket repræsentantskabet bifaldt. Peter
konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og indkaldt, og at alle formaliteter var overholdt.
326 stemmer var fremmødt.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning

Ulf Helgstrand fremlagde bestyrelsens beretning:
100 år med Danske Ride Forbund
Mærk historien. For 100 år siden blev vores forbund dannet af de danske rideklubber, og det har været 100 år i udviklingens tegn, hvor hesten
er gået fra at være krigsmateriel til sportspartner. Vi er det 14. forbund under DIF, der har 100 års jubilæum.
Den 23. juli er vores officielle fødselsdag, og her håber jeg, at I alle vil være med til at markere dagen ved at hejse det jubilæumsflag, som alle
klubber får tilsendt.
Den 26. august holder vi fælles Åben Rideklub, og vi håber meget, at I vil være med og invitere interesserede indenfor i jeres klubber.
Gennem året holder vi vores 100 års jubilæumsturnering, hvor klubber over hele landet dyster mod hinanden i alle discipliner. Vi er meget
glade for, at turneringen allerede er en kæmpe succes, og det er skønt, at opleve så stort et engagement på tværs af klubber og discipliner.
Vi har samlet al information om aktiviteterne samt et stort historisk arkiv og meget mere på vores jubilæumsplatform, så jeg kan kun opfordre
jer alle til at gå på opdagelse på siden 100ar.rideforbund.dk.
På repræsentantskabsmødet vil 100 års jubilæumsbogen også blive lanceret.
Lov om hold af heste vedtaget
Den 23. februar blev en god dag for vores klubber og hestevelfærden. Her blev den reviderede version af hesteloven nemlig vedtaget. Loven
ville i den oprindelige version have medført store økonomiske udfordringer for flere klubber, hvor mange ville have været nødt til at dreje nøglen
om. Men takket være et godt samarbejde i Forum For Hestevelfærd og en særlig stor indsats fra SEGES lykkedes det altså at få revideret
loven, så den nu er mere overkommelig, uden at den går på kompromis med hestevelfærden.
Ny økonomisk støttestruktur fra DIF
Som I sikkert har hørt, har DIF vedtaget en ny økonomisk støttestruktur til specialforbundene. Det betyder, at vores tilskud fremadrettet i stor
grad vil afhænge af, at vi opfylder de strategiske spor, som vi har aftalt med DIF. Derfor vil vi frem til 2022 fokusere på at:


Rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 6-18 år.



Fastholde elevskoleryttere og ryttere med egen hest.



Styrke frivilligheden i klubberne og øge antallet af frivillige.

Derudover vil Dansk Islands-Hesteforening varetage arbejdet med at skaffe bedre adgang til naturen. Rekruttering og udvikling er også
årsagerne til, at vi i efteråret tog en beslutning om at gøre de mindre discipliner til udviklingsdiscipliner, så de fremover bliver mere attraktive for
klubberne at tage til sig og udbyde til eksisterende og potentielle medlemmer.

Side 2 af 8

Nye uddannelser godt på vej
Vi kan glæde os over, at de nye uddannelser til ridelærer, rideinstruktør og berider er godt på vej, og at både læremestre og elever har taget
godt imod det nye koncept. I år vil vi fokusere på udviklingen af lærestedscertificeringen og efteruddannelses-tiltag.
DRF Event og DRF Live – nye partnere på stævnepladsen
Ved årsskiftet afløste DRF Event Stævnesystemet, og udrulningen af det nye DRF Live er i fuldt gang. Overordnet går det godt, selvom vi er
klar over, at nogle af jer oplever udfordringer. Der er tale om to store og meget komplekse systemer, og derfor vil der uundgåeligt være ting, der
driller i starten. Desværre er det umuligt at gardere sig mod alt i testfasen. Vores medarbejdere arbejder hårdt på at løse udfordringerne, som
de opstår, og de og superbrugerne er selvfølgelig klar til at hjælpe undervejs. Vi er overbeviste om, at det nok skal blive rigtig godt.
2016 i de fem ringes tegn
2016 var OL- og PL-år, og vi kan glæde os over, at vores danske ryttere repræsenterede Danmark på fornemmeste vis. Ikke mindst vores
paradressurryttere, hvor Susanne Sunesen sikrede Danmark en sølvmedalje og Stinna Tange fik to bronzemedaljer. Dressurrytterne leverede
også flotte præstationer og sikrede, at vi levede op til Team Danmark-kravet, så vi fortsat kan modtage støtte fra dem. Vores fire ryttere var
fantastiske ambassadører for sporten, og medierne eksponerede dem, som vi aldrig har set før.
Danmark – en international scene
I 2016 var Danmark vært for EM for ponyer i dressur, military og springning på Vilhelmsborg, og jeg vil gerne sige tak til arrangørerne for et
super flot afviklet mesterskabsstævne. I 2017 kommer der også til at ske en del på det internationale Danmarkskort – vores Nations Cups i
springning og dressur rykker til Nordjylland, mens vores World Cup i dressur fremover skal opleves i Jyske Bank Boxen i Herning – jeg håber
meget, at I vil komme forbi og opleve topsport på allerhøjeste niveau.
Efter et spørgsmål fra Uffe Uhler vedr. beslutningen om at gøre military til udviklingsdisciplin pointerede Ulf, at den frafaldne støtte fra DIF
skyldes, at military ikke har nok udøvere til at opretholde støtten. Ulf slog også fast, at beslutningen ikke medfører, at DM i military aflyses –
mesterskabet vil fortsat blive afviklet.
Repræsentantskabet tog Årsberetning 2016 til efterretning.
3.

Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse

Næstformand Jørgen Mertz fremlagde det reviderede regnskab (findes i Årsrapport 2016).
Der var ingen spørgsmål fra salen, og regnskabet blev godkendt.

4.

Fremlæggelse af det igangværende års
budget til orientering

Næstformand Jørgen Mertz (JM) fremlagde budget for 2016 (findes i Årsrapport 2016).
Der kom flere kommentarer fra salen:
Louise fra Milllinge Rideklub spurgte, hvordan klubberne hjælpe med at øge indtægter?
Mette fra Næstved Sportsrideklub mener, at prisen for licens er for høj, og derfor starter rytterne hellere D-stævner. Hvis prisen for licens
sættes ned, vil flere starte C-stævner og op. Det er også billigere for klubberne at arrangere D-stævner, da det ikke kræver så meget.
Leise Steensen fra Nordvestsjællands Rideklub foreslog, at det skal være muligt at købe en ½-års licens, da mange kun rider 1-2
licenskrævende stævner årligt.
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Bestyrelsen fortalte, at forbundet skal blive bedre til at tjene penge på de ydelser, der leveres.
Ift. licens er bestyrelsen bevidst om, at strukturen trænger til at blive revideret. Der ses på at gøre Klar Parat Start-kurset digitalt, og muligheden
for elektronisk kontingentopkrævning undersøges. Årsagen, til at lønudgifterne stiger i 2017, er bl.a. at en medarbejder går fra
konsulenttilknytning til fastansættelse. Bestyrelsen fortalte også, at man p.t. er ved at finde besparelser i indeværende år som følge af
svigtende licensindtægter.
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.
5.

Optagelse af nye medlemmer

Repræsentantskabet optog følgende klubber, som medlemmer af Dansk Ride Forbund:
- Voel og Omegns Sportsrideklub (D12)
- Brovad Ridecenter (D10)
- Thise Ridekub (D11/13)
- Søholt Hesteklub (D5)
- Stendyssen Rideklub (D2)
- Dansk Varmblod Rideklub (12)
Alle seks klubber fik overrakt et forbundsflag af bestyrelsesmedlem Anne-Mette Binder.

U.F.D.

Uddeling af klubpriser

Anne-Mette Binder uddelte forbundets fire klubpriser, og hver prismodtager modtog udover hæderen 3.000,- kr.
Årets Ungdomsleder 2016 er Jacob Grimbühler fra Ågerupgårds Sportsrideklub.
Motivation for tildelingen af prisen: Prisen går til et ungt menneske, der til daglig læser jura i København og alligevel får tid til at engagere sig i
både klubliv og i distriktsbestyrelsen i distrikt 4. Herudover er Årets Ungdomsleder aktiv inden for fjordhesteavl og træning af hestene frem mod
kåringer og skuer. Man kan blive helt forpustet af alt det, Årets Ungdomsleder er involveret i og når at tage ansvar for.
Prismodtageren er en nøglefigur i sin klub. Møder altid op med et smil på læben og hjælper til – uanset opgavens omfang. Prismodtageren
udviser stort diplomati og overskud og formår på en stilfærdig, imødekommende og myndighed måde at motivere klubbens frivillige hjælpere til
at yde en indsats for klubben og arrangere fantastiske stævner.
Årets Ildsjæl 2016 er Rikke Johansen fra Roskilde Rideklub.
Motivation for tildelingen af prisen: Den person vi nu skal hædre er en sand ildsjæl, der bruger uanede frivillige timer for at få klubben og særligt
elevskolen til at blomstre. For bare et år siden gik det rigtigt skidt for elevskolen, men så tog Årets Ildsjæl ansvaret for, at der skulle ske noget
nyt. Prismodtageren skiftede ponyer ud, købte nyt udstyr, reparerede gammelt udstyr, startede Ryttermærkeundervisning op. Samtidigt blev
klubbens undervisere sendt på Dansk Ride Forbunds Træner-kursus for at hæve standarden for undervisningen. Dette har været en stor
succes til stor gavn for klubbens medlemmer. Årets ildsjæl bruger ikke bare mange timer i elevskolen, men er også meget engageret i klubbens
øvrige aktiviteter - prismodtageren er der simpelthen altid!
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Årets Klubleder 2016 er Gitte Albertsen fra Esbjerg og Omegns Rideklub.
Motivation for tildelingen af prisen: Årets Klubleder har fuldstændigt styr på klubbens økonomi, som er sund. Prismodtageren siger: ”Vi er nødt
til at tænke på klubben som en virksomhed”. Og det har båret frugt! Årets Klubleder er altid objektiv og lader sig ikke rive med af konflikter, men
løser opgaver og udfordringer på en rolig og fornuftig måde til alles store tilfredshed – uden at nogen føler sig overhørt. Ingen henvender sig
forgæves, og der er ALTID tid til en snak. Her er tale om en klubleder, der har styr på alt, skaber tryghed og motiverer andre frivillige til at løfte i
flok.
Årets Frivillighedspris 2016 går Frederikshavn Rideklub.
Motivation for tildelingen af prisen: Prisen går til en klub, der i den grad kan afholde et stort og særdeles populært ridestævne. Stævnet er så
godt, at deltagere og deres familier strømmer til fra hele landet for at være med. Her er serviceniveauet højt, og det summer af entusiasme,
smil og imødekommenhed fra klubbens op mod 100 frivillige hjælpere. Stævnet afsluttes med en ceremoni i klubbens hjembys ånd med
indmarch med fanebærere og et væld af flotte kostumer. Ja - toppen af frivillighed og klubånd skal opleves på toppen af Danmark.
6.

Behandling af indkomne forslag

Der var tilstillet to forslag til behandling.
Første forslag var Bestyrelsens forslag til ændring af §12 vedr. kontingentstruktur (2. behandling). Forslaget findes her. Jakob Ravnsbo fra
bestyrelsen motiverede forslaget.
Der kom flere bemærkninger fra salen. Bl.a. blev der udtrykt ønske om, at formuleringen blev ændret, så det fremgår, at klubber, der kun
afvikler stævner i udviklingsdisciplinerne maksimalt kommer skal betale kontingent II. Ordlyden kan dog ikke ændres i et forslag, der skal til 2.
behandling, men bestyrelsen lovede, at der vil blive taget hensyn til de små discipliner.
Flere meget små klubber ytrede utilfredshed med, at deres kontingent ville stige med den nye struktur. Hertil svarede bestyrelsen, at man
opfordrer mindre klubber til at lægge sig sammen, da klubber med under 25 medlemmer er sårbare og uhensigtsmæssigt ressourcetunge ift.
størrelsen.
Der blev stillet forslag om, at der i stedet for 20,- kr. pr. medlem skulle opkræves 30,- kr. pr. medlem. Igen er det dog ikke muligt at ændre
ordlyden i et forslag til 2. behandling.
Det er arbejdsgruppen bag forslaget, der har indstillet, at gebyret pr. start sættes til 10,- men forslaget hindrer ikke, at dette beløb ændres. Det
er også op til den enkelte klub, om den selv vil betale startgebyret eller lægge det på den enkelte rytters startgebyr.
Da der var tale om en vedtægtsændring, skulle forslaget opnå 2/3 af de fremmødte stemmer for at blive vedtaget.
Der blev afgivet 310 stemmer, hvoraf 250 stemte for, 58 stemte imod, og 2 stemmer var ugyldige. Dermed blev forslaget vedtaget til
ændring fra 2018.
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Andet forslag var stillet af Diernæs Rideklub, Hovgaard Rideklub og Herning Rideklub og omhandlede ændring af reglerne for ponymåling. Se
forslaget her.
Advokat Sofus Bøgeskov var tilmeldt som repræsentant for Herning Rideklub, og han motiverede forslaget på vegne af klubberne.
Efterfølgende motiverede Jakob Ravnsbo på vegne af bestyrelsen repræsentantskabet til at stemme nej.
Der kom flere bemærkninger fra salen. Herning Rideklub forklarede, at man havde fremsat forslaget, da man ikke havde oplevet handling efter
debatten på sidste års repræsentantskabsmøde.
Flere af fremmødte berettede om deres egne oplevelser med ponymåling.
Bestyrelsen garanterede, at såfremt forslaget blev nedstemt, vil en arbejdsgruppe revidere reglerne inden repræsentantskabsmødet 2018.
Da der ikke var tale om en vedtægtsændring, skulle forslaget afgøres ved almindeligt stemmeflertal (over 50 % af de fremmødte stemmer) for
at blive vedtaget.
Der blev afgivet 308 stemmer, hvoraf 108 stemte for, 181 stemte imod, og 19 stemmer var ugyldige. Dermed blev forslaget ikke
vedtaget.
7.

Valg af formand

Ulf Helgstrand blev genvalgt uden modkandidater.

8.

Valg af øvrige medlemmer og
suppleanter til bestyrelsen.

Jakob Ravnsbo, Anne-Mette Binder, Helle S. Madsen og Lisbet Seierskilde Pedersen (1. suppleant) blev genvalgt uden modkandidater.

9.

Valg af medlemmer og suppleanter til
Appeludvalget.

Ole Lindgren (genvalg), Carsten Lorentzen (genvalg), Lars Langhoff (nyvalg) og William Kanta (genvalg som suppleant) blev valgt uden
modkandidater.

10.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Statsautoriseret revisor Torben Kristensen (EY) blev valgt som revisor, og statsautoriseret revisor Thomas Bruun Kofoed (EY) blev valgt som
revisorsuppleant.

U.F.D.

Uddeling af Ærestegn

Mødet blev suspenderet, og Ulf Helgstrand tildelte otte ærestegn.
Peter Vogt
Motivation for tildelingen: Peter Vogt er et produkt af ridesporten og har gennem mange år været synonym med banebygning. Peter har mere
end 25 års erfaring som aktiv konkurrencerytter, og siden starten af 80’erne har han designet utallige baner på både nationalt og højeste
internationale niveau. Han har været dommer i unghestechampionaterne, og han har bidraget til at uddanne mange af de banedesignere, vi har
i dag. Peter har også engageret sig som klubformand, formand og stævnekoordinator i Distrikt 2, medlem af forbundets hovedbestyrelse,
medlem af springudvalget og generalsekretær.
Side 6 af 8

Peder Rosted
Motivation for tildelingen: Peder Rosted er synonym med militarysporten. Han er international banebygger med ansvaret for bl.a. EM for ponyer
i 1996, og en særdeles kompetent TD med ansvaret for bl.a. flere nordiske og danske mesterskaber. Peder er kendt for sine evner for
samarbejde og kommunikation med såvel ryttere, stævnearrangører og official-kolleger. Han er diplomatisk, uselvisk, en detaljernes mand,
hjælpsom, og han går gerne forrest som det gode eksempel, når noget skal klares/løses. Gennem mange år har han også været medlem af
militaryudvalget, og han var Event Director for military ved EM for ponyer på Vilhelmsborg sidste år.
Karen Sylvest
Motivation for tildelingen: Ridesporten er en sport, man ofte bliver bedre og bedre til med alderen, og det er Karen Sylvest et lysende eksempel
på. Karen startede med at ride som 10-årig, og hun har været aktiv dressurrytter i en menneskealder. Hun har uddannet flere heste til Grand
Prix-niveau, og selv her et godt stykke oppe i 70’erne kan vi møde Karen på stævnepladserne.
Carl-Christian Petersen
Motivation for tildelingen: Carl-Christian er en blæksprutte i ridesporten – han er distriktsformand i Distrikt 8, han har i flere år været en del af
breddeaktivitets-udvalget, han er TD og TD-koordinator, og han har været formand for flere sydjyske klubber. Alt dette kombineret med, at han
også finder tid til at være holdleder og selv at sætte sig i sadlen. Vigtige kodeord er entusiasme, energi, ildhu og lidenskab, og hvis Sydjylland
har en mafia, hedder dens Godfather stensikkert Carl-Christian.
Birgitte Kronborg
Motivation for tildelingen: Birgitte har været en stor drivkraft i udviklingen af TREC fra bredde- til sportsdisciplin. Birgitte er selv international
TREC-dommer, og hun uddanner også dommere på nationalt niveau. Selvom Birgitte har indkøbt en hest for selv at kunne ride TREC-stævner,
er det primært som organisator og dommer, vi møder hende på stævnepladserne. Birgitte er utroligt arbejdsom og vellidt, og udover at være
TREC-entusiast, bidrager hun også til ridesporten som formand i Distrikt 1 og springdommer.
Inger Overby
Motivation for tildelingen: Inger Overby er en ildsjæl, man ikke kan undgå at støde på i Distrikt 11/13. Inger har gennem mange år været TD- og
stævneansvarlig i distriktet, og hun brænder for de klubber og mennesker, hun omgås. Hun står til rådighed som mentor for alle TD’er i
distriktet, og man kan altid ringe til hende, når frustrationerne banker på. Hun springer også gerne i bilen og drøner hele distriktet rundt, hvis der
er brug for det.
Jannie Olsson
Motivation for tildelingen: Jannie gør rigtig meget for ridesporten, ryttere, officials og grooms. Hun er med til at arrangere en del velorganiserede
stævner for forskellige klubber rundt i landet, hvor der aldrig er noget at pege fingre af. Jannie er altid smilende, glad og hjælpsom overfor alle,
og man bliver mødt med kram og en kæk bemærkning. Derudover kan man altid komme til Jannie, hvis der er noget, der er ved at brænde på
til stævnet, og man lige har brug for lidt hjælp – hun er der altid!
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Birthe Lyder Nielsen
Motivation for tildelingen: At vores dommertårne weekend efter weekend er bemandet af dressurdommere kan i høj grad tilskrives Birthe.
Udover at have virket som dressurdommer på nationalt og internationalt niveau siden 1968, har Birthe været en ildsjæl i uddannelsen af vores
dommere og i at hjælpe dem godt videre i deres dommerkarrierer. Derfor skal Birthe have et ærestegn.
Birthe modtog yderligere en erkendtlighed for sin store indsats gennem årene, da hun er blevet 70 år, og derfor ikke længere kan virke som
official.
U.F.D.

Præsentation af jubilæumsbogen

Bent Neergaard præsenterede forbundets jubilæumsbog, der uddeles gratis til alle klubber. Bent takkede alle sponsorer og forfattere, der har
bidraget til bogens tilblivelse. I kan finde mere info om bogen her.
Ulf Helgstrand takkede Bent for hans store indsats for bogens tilblivelse, og repræsentantskabet anerkendte indsatsen med stor applaus.

11.

Eventuelt

Ingen emner blev rejst.

U.F.D.

Afslutning

Ulf Helgstrand takkede alle for et godt repræsentantskabsmøde.
Mødet blev afsluttet med et trefoldigt leve for Dansk Ride Forbund.

Appendix:
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Anne-Mette Binder som næstformand.
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