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Funktionsbeskrivelse for UDDANNELSESUDVALG (UV)  
 
Denne funktionsbeskrivelse er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med Rita Geertz og er godkendt 

den 5. marts 2016 på et møde i bestyrelsen. Redigeret 22. november 2016(MA) 
 
Formål:  
 
At udvikle DI’s uddannelsesystem til et sammenhængende, synligt og involverende uddannelses-system 
for officials, ryttere, hesteejere, klubber og andre interessenter.  

 
Sammensætning:  
 

Udvalget består af følgende personer:   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

UV består af en fast gruppe på 3-4 personer, samt en ad-hoc gruppe, som UV kan indkalde / arbejde 
med efter behov og ønske. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte og indsætte andre personer i UV.  
 

Personerne er valgt ud fra kompetencer og er valgt for en ikke nærmere defineret periode. Det tilrådes, 
at UV udarbejder en forretningsorden for UV’s arbejde, herunder om UV finder behov for at udnævne en 
formel formand, næstformand mv. Forretningsordenen skal desuden indeholde bestemmelser om 

referatskrivning, arkivering og mødeform (fysisk/Skype) og frekvens.   
 
Sekretær: 
  
Uddannelseskonsulent er Rita Geertz, som er lønansat på Sekretariatet til opgaven i en deltidsstilling.    
 
Reference:  

 
UV er nedsat af bestyrelsen og under ansvar af denne. Kontakten varetages af bestyrelsens formand 
og/eller næstformand.   
 
Arbejdsopgaver:  

 
1. Kortlægning af nuværende og fremtidige uddannelsesbehov 

 National uddannelse  
o Revurdering af basiskursus  
o Kortlægge klubberne behov og ønsker 
o Samordne og videreudvikle komiteernes uddannelsesbehov.  
o Udvikle seminarer og clinics.  
o Afdække muligheden for kommunale tilskud DI/klubberne 

 International uddannelse (FEIF)  
 Nordisk uddannelsessamarbejde (NIF)  

o Opstart og fastlæggelse af mulighederne for samarbejde.  
 

2. Initiere, planlægge og gennemføre alle DI’s uddannelsesaktiviteter.  
 Årshjul udarbejdes for hvert kalenderår.  

 Samordne priser og øvrige aftalemæssige betingelser på kursussteder for forplejning, 

overnatning og opstaldning mv.  
 

3. Formidling til officials og klubberne   
 Skrive artikler til TÖLT om DI’s uddannelsesområde, og udarbejde informationsmateriale til 

offentliggørelse på hjemmeside og nyhedsbreve.    

Anne Sofie Nielsen Uddannelse generelt. Sport. Kontakt til FEIF.  

Kristiane Klindt Avl, ridemærker og tværgående.  

Eva Lundh Uddannelse generelt.  

Jens Tølbøll Mortensen  Uddannelse generelt  

  

Ad hoc Astrid Skou Buhl Holar og ungdom 

Ad hoc Søren Madsen Holar, instruktørerer og trænere 
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 Udarbejde materiale til bestyrelse og årsberetning.  
 

4. Arbejde med at sikre udbredelsen af breddeaktiviteter og markedsføre foreningens 
mangfoldighed på alle niveauer.  

 
Aktivitetsplan:  

Vil fremgå af årshjulet.  
 
Budget og økonomi: 
Hver år forud for bestyrelsens budgetlægning i september måned indsender UV en budgetanmodning 
til indarbejdelse i det samlede budget. Budgettet skal indeholder alle relevante poster for UV’s 
arbejde.  

 

UV skal sikre en god og ordentlig økonomistyring baseret på bestemmelserne i 
”Foreningshåndbogen”.  
 
Alle UV’s medlemmer modtager omkostningsdækning i henhold til bestemmelserne i 
”Foreningshåndbogen”.  
 

 
------------------------- 
Mårslet, 22. november 2016 

 
 

 


