
Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. maj 2013, hos Allan 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Til D4 HorseShow og ridelejren skal der bruges badevogn og toiletter. Det er ikke muligt 
at får de samme vogne som sidste år, men derimod toilet og bad adskilt. På lang sigt skal 
der måske findes en anden løsning, da det er dyrt at leje disse vogne. 
 
Der er kommet en henvendelse om Islænder ridelejr fra Helle Mølby, Allan tager kontakt 
til hende. 
 
Vi vil prøve at søge Nordea-fonden om penge, til hegn omkring springbanen og 
opvarmningsbanen. Da disse hegn er slidt.  
 
Ved Distriktsråds-møde i Aagerup den 15. maj 2013, deltager én fra bestyrelsen. 
 
Ang. Vig Festivalen, kommer Dorte Holm Hansen, med et opslag på hjemmeside snarest. 
 
Dressurudvalget og div. hjælper graver hegn fri den 8. maj 2013, hvor efter der vil bliver 
sprøjtet med algefjerner.  
Den 25. maj 2013 kl. 9.00 begynder maling af hegn. Der skal bruges 8 personer til at 
hjælpe, så meld jer til dressurudvalget. Der tages forbehold for vejret. 
 
Ved stævnet Spring/Dressur C-stævne m/D-klasser 4. og 5. maj 2013, har vi fået ros, for 
et godt stævne i stævnerapporten. Men der har været en del kritik af manglende 
vedligeholdelse af banerne under stævnet og at de desværre ikke blev vandet. (ang. vand 
har vi desværre ikke fået så meget regn). 
Den afskærmning af publikum og heste ved springbane virket godt under stævnet. 
Det kunne være godt med en form for udgang fra springbane op mod kiosken. 
 

Ang. hjælpere til stævnet, skal det være synligt for alle, hvem der er hjælper og hvilke 
opgaver de har. Måske med ophængt hjælperlister, så man ved, hvem man skal ringe til 
hvis de ikke er mødt frem. 
Kiosken skal også have oplyst et antal hjælpere, så de har mulighed for at planlægge 
ang. mad til hjælperne m.v. 
 

Ridemærker starter op i efteråret. Der kommer et opslag på hjemmesiden. 
 
Der er kommet medlemstilskud fra Odsherred Kommune, vi har modtaget lidt mere end 
sidste år. Det nye er, at kommunen ikke giver tilskud til medlemmer over 25 år i 
rideklubber. 
 
Næste møde den 12. juni kl. 19.00 
 
Ref: Lone Nielsen 


