
 

Referat af generalforsamling i Odsherreds Rideklub 
torsdag den 18.februar 2016. 

 

 

 
 

72 medlemmer var mødt frem. Formand Allan Sonne bød velkommen, hvorefter generalfor-

samlingen gik i gang. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Peter Fischer. Peter blev valgt og præsenterede sig selv. 

Peter konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 

Der var 40 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Merete Andersen og Lone Nielsen. 

 

3.a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

Se beretningen nederst. 

 

3.b. Udvalgene aflægger beretning. 

Dressurudvalg v/ Jeanette Moberg: 

Der er afholdt en del stævner igennem året. Ønske om flere tilmeldinger til vores stævner.  

Tak til alle vores hjælpere. 

Der er afholdt dressurkurser med John Hvalsø, som vi fortsætter med i 2016.  

 

It-udvalg: 

Intet. 

 

Jagtudvalg: 

Intet. 

 

Juniorudvalg v/ Nina Theill: 

Der har været afholdt 2 juniorstævner. 

Junior-mor og/eller junior-far søges. 

 

Kioskudvalg v/ Susanne Andersen: 

2015 er gået godt. Men der mangler hjælpere. Medlemmer til udvalget mangler også, der er 

kun 3 tilbage. Stor tak til alle dem der har hjulpet. 

I 2016 kommer et nyt system, hvor man elektronisk kan tilmelde sig som hjælper.  

 

Køreudvalg v/ Hanne Støvlbæk: 

Der er tilgang af nye kuske. Stor tilfredshed med ridehustider til kørsel. 

Udvalget skal deltage i inspirationsmøde vedrørende terrænforhindringer. 

Opfordring til alle om at kigge forbi, når der er kørsel. Der er altid tid til en kop kaffe og en 

snak. 

 

Miniudvalget v/ Mette Strandgaard: 

Der mangler desværre miniryttere. 

 

 

 

 

 

 



Ridehusudvalg v/ Allan Sonne: 

Forsøger på bedste vis at holde den nyrenoverede ridehusbund. Der er opsat ny belysning og 

vi sparer mange penge i strøm. Der er indkøbt ny baneplaner. 

Ønske om bedre oprydning på staldgang og ved springmaterialerne. 

Opfordring fra tilsynsførende: Husk at tømme trillebør på staldgangen. 

Ridelejrudvalg v/ Malene Møller Magnusson: 

Eneste medlem af udvalget. Der mangler både hjælpere og medlemmer til udvalget.  

Der har været mange tilmeldinger til ridelejren. Og mange forskellige aktiviteter gennemført.  

 

Sponsorudvalg v/ Lone Nielsen: 

2015 har været et år med mange opgaver. Heldigvis har mange hjulpet og støttet.  

Vi har en samlet sponsorindtægt på 87.500,00 fra reklameskilte, bannerreklame, D4-

HorseShow, julebanke og OK-benzin. 

Der udover er der ærespræmier og gaver for kr. 30.000. 

Stor tak til alle hjælpere og dem der stiller maskiner til rådighed. 

Sponsorudvalget vil gerne opfordre ALLE til at støtte vores sponsorer. 

Land & Fritid, Equsana er hovedsponsor til D4-HorseShow 2016 og Sjællandsmesterskab i 

spring. 

 

Springudvalg v/ Pia Gobert 

Vi skal passe godt på vores græsspringbane. I foråret bliver den sået, gødet og tromlet, så den 

er god til sommer. 

Malerdage afholdt, men kun opbakning den 1.dag. I 2016 flyttes malerdagene til 15.-17.april. 

Vi håber at se rigtig mange hjælpere. 

Alle stævner og klubmesterskabet er gået godt. 

Sjællandsmesterskab 2016 afholdes i september og vi håber, at vores ryttere når at kvalificere 

sig. 

Der er et helt specielt godt sammenhold, når OHRs ponyryttere er til stævne - det skal vi være 

stolte af. 

Tak til alle der har hjulpet til vores arrangementer. Håber der kommer nye hjælpere i 2016.  

 

Trec/orienteringsridning/ringridningsudvalg v/ Tina Meyer Hansen: 

Afholdt 2 stævner. Mange deltagere til orienteringsridning. Færre til trec. 

Hyggelige arrangementer med spisning bagefter. 

Deltaget til miniridning og onsdagsholdet. 

 

Voksenridelejr: 

Intet 

 

Terrænspringudvalget v/ Tina Kaspersen: 

Ønsker flytbare terrænspring. Forventes lavet i forår/sommer 2016. 

 

4.a. Det reviderede regnskab for 2015 forelægges til godkendelse 

Lars Thomassen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

 

4.b. Budgettet for 2016 forelægges til godkendelse 

Lars Thomassen fremlagde budgettet, som blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2017 

Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2017 stiger med kr. 50,00 for alle medlemmer. 

Forslaget blev godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

 

 

 

 



Generalforsamlingen suspenderes og Marianne Søderlund uddelte pokaler til årets 

mest vindende ryttere: 

 

 

DRESSUR PONY 1. Martine Dahl Sørensen Skovbrynets Lord Locksley 102 

 2. Daniel Christiansen Al Capone DM 93 

 3. Sara Kubert Lyngvejens Macon 85 

    

SPRING PONY: 1. Jannik Gobert Lorentzen Gribvads Leading Silver 433 

 2. Jennifer Gobert Lorentzen Play Misty For Me 400 

 3. Sandra Tønnesen Hedegårdens Magic 285 

    

DRESSUR HEST: 1. Michelle Søderlund Saveur 320 

 2. Stine Damkær Everything Pilekær 230 

 3. Julie Lohmann Brodersen Svanegårdens Cosima 130 

    

SPRING HEST: 1. Sigrid Ryssel Contessa S 148 

 2. Malene Møller Magnusson Kjær's Calida 81 

 3. Signe Nordahl Bakkegaardens Maddieson 50 

 

     

JUNIOR POKALEN: Victoria Petersen 

 

FAIR PLAY POKALEN: Tina og Brian Hansen. 

 

ÆRESMEDLEM:  Leif Toftegaard. 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Henrik Christiansen genvalgt. Nye medlemmer Tina Kaspersen og Pia Gobert.  

 

8. Valg af 1suppleant til bestyrelsen 

René Hocke valgt. 

 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Vivi Grieger modtog genvalg og som revisorsuppleant blev Merete Andersen valgt.  

 

10. Valg til udvalg 

Se udvalgslisten på hjemmesiden. 

 

11. Eventuelt  

 Der afholdes ringridning søndag den 19.juni 2016 i Vig. Åbent for alle. Hjælpere søges.  

 Mette Strandgaard undersøger, hvor der kan søges midler til indkøb af hjertestarter til 

OHR. 

 Pia Gobert søger hjælpere til Sjællandsmesterskabet. Vi skal afholde et flot arrange-

ment og vise at OHR kan gi den fuld gas. 

 Lone Nielsen opfordrede til, at man støtter OHR med poletter i Vig Brugs. Også opfor-

dring til, at man opretter OK-benzinkort og vælger at det er OHR, der skal støttes. 

 Kirsten Jensen orienterede om Geoparkfestival Odsherred, der afholdes 28.-31.juni 

2016. Planen er, at der skal samles 100 heste på Vejrhøj. 

 Fælles drøftelse om benyttelse af springbanen, herunder vandgrav.  

 Lisbeth Mortensen orienterede om, at der forsøges oprettet en vandgrav på camping-

pladsen, der er åben hele sommeren. 

 

Allan Sonne og Nina Theill modtog blomster og en stor tak for deres arbejde i bestyrelsen i 

Odsherreds Rideklub. 

 

Dirigenten Peter Fischer takkede af kl. 21.30. 



 

 

Odsherreds Rideklub - Årsberetning 2016, ved formanden Allan Sonne  

 
OHR havde i 2015 et aktivt år, med stævner og forskellige breddeaktiviteter. Vi har afholdt: 

 Individuelt klubmesterskabsstævne 

 4 D-stævner 

 2 juniorstævner – hvor der blev afholdt juniormesterskaber i november 

 1 C-stævne 

 D4 horseshow 

Det var ét C-stævne færre end i 2014. 

D4 Horseshow havde mange starter i spring og igen et fantastisk godt vejr! I alt blev der afvik-

let godt 500 dressurstarter og ca. 1100 springstarter, over de 4 dage stævnet varede. Desu-

den afholdtes lørdag aften, en rytterfest som dog havde plads til flere deltagere. Horseshowet, 

der afvikles i samarbejde med Vemmelev Rideklub, tiltrækker både mindre og mere erfarne 

ryttere på mange forskellige niveauer og der var klasser fra LE til MB i spring samt fra LC til 

MA i dressur.  

Til stævnet blev der etableret campingplads, toilet- og badefaciliteter samt opsat 143 bokse til 

de deltagende ponyer og heste, idet vi i 2015 også havde opsat bokse på staldgangen i ride-

hallen. Desuden blev der opsat ølvogn og festtelt, samt et udekøkken til campisterne.  

Som et nyt tiltag blev der etableret en campingplads til hjælperne langs Nykøbing Slagelseve-

jen. Dette krævede et meget stort skovning- og planeringsarbejde for at området kunne bru-

ges til camping. Alle disse ting er kun muligt fordi klubbernes medlemmer bakker op om ar-

rangementet og gør en kæmpe indsats. Vi takker mange gange for jeres hjælp!  

Vi fik meget ros fra deltagere og officials og til vores store glæde gav stævnet et stort oveskud 

til deling mellem de 2 klubber. 

Og så til årets placerede ved diverse mesterskaber: 

Sjællandsmesterskab Dressur hest: Anna Kromann/Baunehøjens Macoy nr. 3 

OHR´s ryttere opnåede flg. placeringer i Distriktsmesterskaberne: 

 Spring pony for klubhold: Sandra Tønnesen/Hedegårdens Magic & Freja Fredslund/Egeballes 

Lotus & Vicky Nielsen/Sindy & Kimmie Theill/Chiwas nr. 2  

 Spring pony kategori II: Filippa My/Mirco nr. 2 

 Spring pony Kategori I: Nikoline Dalsro Jørgensen/Holmgaards Dalí nr. 2 

 Dressur pony Kategori II: Sara Kubert/Lyngvejens Macon nr. 1 
 Dressur hest: Anna Kromann/Baunehøjens Macoy nr. 2 

OHR’s individuelle klubmesterskaber: 

 Dressur pony: Signe Løvgreen Madsen/Flair Star 

 Spring pony: Sandra Tønnesen/Hedegårdens Magic 

 Dressur hest: Michelle Søderlund/Saveur 
 Spring hest: Signe Nordahl/Bakkegaardens Maddieson  

OHR’ Juniormestre: 
 Pony spring: Alberte Damkjær/Dorthealyst Palour Maid 

 Pony dressur: Ida Hørmann Hansen/Daugaarden’s Nichole 

Ranglistevindere i D4  

 Pony spring: Jennifer Gobert Lorentzen/Play Misty For Me  

Der blev selvfølgelig også redet jagt med start fra Tina Kaspersen, Nyrup og kæderne gik til:  
 Pony: Filippa My/Rambo 

 Hest: Sabine Munksgaard/Lantana 

 

 

 

 



I årets løb er der udover stævner afholdt flg. aktiviteter: 

 Kørsel 

 Miniridning og minirytterdag for at hverve nye ”minier” til klubben 

 Løsspringning 

 Dressurkurser 

 Orienteringsridning 

 Ringridnings turnering i Vig og Klint 

 Desuden den faste undervisning i spring og dressur 

 2 stk. ridelejre 

 Jagt 

 Onsdagsridning ”old girls & boys” 

 Banko 

Igen i år afholdtes Geopark ridetur, der foregik i det smukke landskab omkring klubben og Hø-

ve. Turen var i august og havde god tilslutning. 

Alle disse aktiviteter gør at vi har en meget bredt favnende rideklub, der udover stævner også 

tilgodeser en bred vifte inden for hestesport. Det er vi i bestyrelsen glade for og det er kun 

muligt fordi der er nogen der med ildhu planlægger og gennemfører de forskellige arrangemen-

ter. Tak for jeres indsats!  

Uden vores firebenede venner foregik der også mange ting. Her skal bl.a. nævnes:  
 Malerdage 

 Klubaften med foredrag af dyrlæge og massør 

Der har været afholdt planlægningsmøder til D4 Horseshow og 2 medlemsmøder. På med-

lemsmøderne har medlemmerne haft mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til 

bestyrelsen. 

Sidst men ikke mindst holdt vi jo et brag af en klubfest i forbindelse med afholdelsen af klub-

mester-skaberne. Her så vi flere klubmedlemmer optræde på slap line under ballondansen.  

Her skal selvfølgelig også lyde en stor tak til alle der har lagt energi i afholdelsen af disse akti-

viteter. 

Klubben har i det forløbne år foretaget følgende forbedringer og nyindkøb: 
 Totalrenovering af ridehusbund med ny bund af stenmel og toplag af grus og flis.  

 Indkøb af baneplaner til ridehusbunden. 

 Opsætning af nye vinduer i rytterstuen. 50% sponseret af Kultur- og Folkeoplysnings-

området. 

 Opsætning af nyt hegn på halvdelen af springbanen. 50% sponseret af Kultur- og Fol-

keoplysningsområdet. 

 Køkken opsat i udendørskiosk. Sponsor var Claus Damkær Winther 

I 2015 var der 255 medlemmer i OHR.  

Jeg vil slutte, med at takke alle der har ydet en indsats for Odsherrede Rideklub i det forløbne 

år. Det være sig medlemmer, forældre, lodsejere, sponsorer og presse. En speciel tak skal lyde 

til Leif Toftegård for det gode samarbejde. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Allan Sonne 

Formand 

 
 

 

 

 


