
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2014, hos Lisbeth  
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
  
Der er afholdt møde med bestyrelsen fra Vemmelev Rideklub, ang. D4HorsesShow 2014, som afholdes fra 
den 3. juli til den og med den 6. juli. Der blev afklaret de økonomiske forhold. Der kommer en dagsorden ud 
inden mødet den 20. marts 2014, hvor den ansvarlige koordineringsgruppe mødes. 
 
Ang. medlemsmødet og udvalgsmøde den 24. marts 2014, har bestyrelsen ikke modtaget forslag til 
dagsorden. Merete udarbejder en dagsorden og den kommer på hjemmesiden. 
 
Odsherreds Rideklub har med glæde modtaget midler fra Nordea Fonden til udskiftning af hegnet omkring 
grus-springbanen. En stor tak til Nordea Fonden for, at vi har fået mulighed for at lave dette hegn.  
Allan har allerede taget kontakt til div. hegnsfirmaer ang. opsætning af hegnet og om der vil være mulighed 
for en låge ved indgangen. 
 
Alle udvalgenes kontaktpersoner i bestyrelsen blev gennemgået og der var ingen ændringer. Det nye IT-
udvalg har Lisbeth, som kontaktperson til bestyrelsen. Opgaverne for IT-udvalget er bl.a Hjemmesiden, 
opsætning af div. skærme til stævner og div. it udstyr til GoLive og musikanlægget. 
 
Det var et godt Fastelavnsstævne, med mange flotte udklædninger i spring klassen om søndagen. 
Der er kommet positive meldinger ang. den nye hjemmeside for hjælperne.  Medlemmerne er glade for, at 
blive kontaktet til at hjælpe ved stævnerne og derved møde andre medlemmer i klubben på en ny måde. 
 
 Ved repræsentantskabsmøde i Dansk Rideforbund den 27. april 2014 deltager dele af bestyrelsen. 
 
Ved Distrikt 4´s generalforsamling, der bl.a blev orienteret om den nye stor Hesteundersøgelse vedr. brug 
af udstyr ved stævner. (Se Dansk Rideforbund hjemmeside) 
Der var også info om de nye springmetoder, der indføres i 2015.  
Tre dygtige ryttere fra Odsherreds Rideklub modtog ved denne lejlighed distriktspokaler. Det var i Spring 
Pony: Kimie Theill Østergaard Larsen på Chiwas med 79 point, Dressur Hest: Michelle Søderlund på Saveur 
med 100 point og Dressur Pony: Katja Olsen på West side Pride Pioneer med 90 point. Stor tillykke til jer 
alle. 
 
Der er nu 200 betalende medlemmer af Odsherreds Rideklub og der bliver nu sendt rykker af sted til alle 
med restance, derefter kommer der en ny medlemsliste på opslagstavlen i ridehuset. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 7. april 2014 kl. 19.00 
 


