
Referat fra bestyrelsesmøde den 5. januar 2015, hos Allan 
 
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Afbud fra bestyrelsesmedlem, Nina Theill  
 
Der var gennemgang af input, som var kommet til generalforsamlingen den 19. februar 2015.  
Der bliver udsendt en indkaldelse og dagsorden pr. e-mail i år. 
 
Det har fungeret godt med det nye klubmodul i forbindelse med udsendelse af kontingentsopkrævning. 
Der er ikke mange, som er i restance i år.  
Det er let at ”trække” medlemslister ud af klubmodul til indberetning til Dansk Rideforbund og Kommunen 
for 2014. Det anvendes til at beregne tilskud.  
Odsherred Kommune oplyser, at varmepumpen vi har fået opsat er Kommunes ejendom og skal tilbage til 
Odsherred Kommune, hvis vi ikke skal bruge den mere. 
 
Der har været lidt utilfredshed med at undervisere rykker rundt på deres ridehusstider i forbindelse med 
helligdagene, selvom bestyrelsen var informeret. Fremover bestræbes der på, at kun at der kun undervises 
på de tildelte tider. 
 
Ridehusbunden rettes af og der indkøbes grus til den. Der er kommet salt i ridehusbunden. 
Der opfordres til, at der blevet ryddet op i springene og alt den jord/bund, som ligger på gangarealer fejes 
op.  
Der er arbejdsdag den 6. februar 2015 kl. 15.30, der kommer opslag på hjemmesiden.  
 
Der er kommet flere input til hjemmesiden fra medlemmer. Det er dejligt at hører om jeres historier og der 
oprettes et arkiv på hjemmesiden til de historier, som kommer fra medlemmerne. 
 
Vi har I år modtaget ca. 7.500,- kr. fra OK Benzin, vi opfordrer alle medlemmer at få registreret deres 
benzinkort til Odsherreds RIdeklub. Vores sponsor-nr. kan ses på vores hjemmeside. 
 
Ang. DRF certificering af rideklubber, er der indhentet materiale, som blev gennemgået. 
Efter generalforsamlingen vil der blive indsendt ansøgning til Dansk Rideforbund. Vi vil herefter arbejde 
frem mod en certificering af Odsherreds Rideklub. 
 
Dansk kørerselskab har fået lov til at benytte ridehuset en lørdag i februar.   
 
Rosensparade afholdes den 14. februar og der kommer info ud til deltagerne. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 11. februar 2015 kl. 19.00 
 


