
Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. januar 2014, hos Lone 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
De indkomne forslag til Generalforsamling den 27. februar 2014 blev behandlet, og 
kommer ud sammen med indkaldelse og kontingentsopkrævningen.    
 
Camilla Østerbye har henvendt sig om økonomisk hjælp til dommeruddannelse, det blev 
behandlet og hun modtager et svar fra bestyrelsen. 
 
Der er bestilt ”letvægt” springstøtter til indendørs brug. De skal først males før de vi 
tages i brug. 
 
Ang. Vig festivalen, er der desværre ikke nogle, som har meldt sig som ny teamchef for 
Odsherreds Rideklub, og derved har vi svært ved at stille et hjælperhold til Vig festivalen. 
 
Odsherred Kommune har sendt information ang. div. kurser til- og for foreninger. Alle er 
velkommen til at tilmelde sig. Kurserne kan ses på Odsherred Kommune hjemmeside. 
 
Vi har modtaget sponsorpenge fra OK-benzin, i alt 4535,52. Vi opfordre stadig alle 
medlemmer og deres familie og venner at tilmelde sig OK-benzin med støtte til 
Odsherreds Rideklub. På hjemmesiden kan man se vores sponsor nr. og aftale med OK 
Benzin eller ring til sponsorudvalget. 
 
Alle udvalgene vil blive kontaktet før generalforsamlingen af deres kontaktperson fra 
bestyrelsen. Så vi ved hvem der sidder i div. udvalg og at udvalgene aflægger en 
beretning ved generalforsamlingen. 
 
Den 25. januar kl. 9.00 er der arbejdsdag i ridehuset, der vil komme et opslag på 
hjemmesiden og i ridehuset. Husk at møde op. 
 
Den 12. og 17. er der ryttermærkeprøver. Der er i alt tilmeldt 16 elever til ryttermærke 4.  
Tina Greve og Nina Theill arbejder på at afholde kursus i Klar, Parat, Start, i nær 
fremtid. 
 
Der er fordelt ca. 1 tons salt i ridehussbunden, for at holde den frostfri. 
 
Juletræsfesten bliv afholdt den 28. december 2013, med Rosenparade. der var desværre 
kun 3 rytter. Mads kom og tryllede og alle havde en hyggelig eftermiddag med 
godteposer. 
 
Den 29. januar er der ERFA-møde for alle klubber ang. klubmodul, som er et program 
der indeholder tilmelding og information om klubberne.  
Merete og Jane tager af sted. 
 
Bestyrelsesmødet sluttet med en gennem gang af klubmodul, hvor Jane, Max og Merete, 
gennemgik hvilken forventninger, - vi som forening og bruger har til det. Og hvad 
klubmodul kan. 
 
Næste møde den 2. februar 2014 kl. 19.00 
Ref: Lone Nielsen 


