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Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherreds Rideklub, den 14.april 2016 i OHR. 

 

Deltagere: Lisbeth Mortensen 

 Henrik Christiansen 

Tina Kaspersen 

Pia Gobert 

 Helle Damkær W. 

 René Hocke (suppleant) 

 

 

 

1.  El-installationer i OHR: 

Der indkøbes ny gruppetavle til kiosken. Stikkontakter og faser mærkes med tydelig tekst. 

Henrik, Mark og René gennemgår eksisterende el-installationer og udarbejder udkast til renovering 

og etablering af nye installationer. 

 

 

2.  Juniorridelejr 2016: 

Afholdes 11.-15.juli 2016 for 11-18-årige.  

Pris for OHR-medlemmer kr. 950,00 (kr. 1.500,00 for ikke-medlemmer). 

Medlemmer har førsteret. 

 

 

3. Miniridelejr: 

Pris for OHR-medlemmer kr. 600,00 (kr. 800,00 for ikke-medlemmer). 

Medlemmer har førsteret. 

 

 

4. Sjællandsmesterskab i spring for hold: 

På grund af manglende ressourcer afholder OHR ikke Sjællandsmesterskab i spring for hold. 

 

 

5. Distriktsmesterskab i spring for hold: 

Pia Gobert er kontaktperson vedrørende sammensætning af hold for pony og hest. 

Springudvalget sætter holdene. 

 

 

6. Sponsordonation fra SuperBrugsen Vig: 

OHR har modtaget sponsordonation på kr. 6.870,00 fra SuperBrugsen i Vig (røde poletter i rør) 

til renovering af indendørs rytterstue/kiosk samt opsætning af disk mellem køkken og rytterstue.  

 

 

7. Odsherred Kommunes Lokaldemokratipulje 2016: 

Afslag fra Odsherred Kommunes Lokaldemokratipulje 2016 om tilskud til renovering og vedligehol-

delse af stråtage på bygninger i Odsherreds Rideklub, da puljen ikke giver tilskud til drift og vedlige-

holdelse af fast ejendom. OHR opfordres til at søge Odsherred Kommunes anlægspulje.  

 

 

8. Odsherred Kommunes anlægspulje 2016: 

OHR har ansøgt Odsherred Kommunes anlægspulje 2016 om tilskud på kr. 110.000,00 til renovering 

og vedligeholdelse af stråtage på bygninger i Odsherreds Rideklub. Der er tale om kiosk, dressurse-

kretariat, springsekretariat og dommerhuse. 
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9. Godkendelse af økonomi: 

OHR-initiativer, der indebærer økonomi, skal godkendes af bestyrelsen. 

Alle er meget glade for den store frivillige indsats. 

 

 

10. Naturridning og kørsel med hest og vogn i Odsherred Kommune/Geopark Odsherred: 

Lisbeth deltager i møde vedrørende udvikling af naturridning samt kørsel med hest og vogn i Ods-

herred Kommune/Geopark Odsherred, mandag den 18.april 2016.  

 

 

11. Næste bestyrelsesmøde: 

Torsdag 12.maj 2016, kl. 19.00 i OHR.  

 

 

 

 

 

Ref.: Helle Damkær W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


