
Referat fra Bestyrelsesmøde den 9. december 2013, hos Merete 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Hans Jørgen og Allan vil kigge på nye muligheder for belysning til ridehuset, hvor ved vi 
kan spare en del strøm på årsbasis.  
 
Springundervisning i ridehuset er blevet drøftet. Der henstilles til, at man kun bruger 
den første del af ridehuset til spring (oppe ved dommerhuset og nedefter 20x40 meter).  
Og der tages hensyn til hinanden, så alle ryttere få glæde af ridning i ridehuset.  
 
Der er kommet et skema til ansøgning af lokale– og aktivitetstilskud fra Odsherred 
kommune. 
 
Springkursus med Michael Aabo var en stor succes, med mange deltagere også fra andre 
klubber. Der håbes på bedre vejr næste gang. 
 
Merete, vil få opdateret alle underviserne, børneattest i løbet af vinteren. 
 
Generalforsamlingen er den 27. februar 2014, husk forslag til dagsorden og indstilling til 
Fair Play pokalen, er inden den 31. december til bestyrelsen. 
Der er medlems- og udvalgsmøde den 24. marts 2014. 
 
Der er arbejdsdag i ridehuset den 25. januar 2014 kl. 9.00, der kommer opslag på 
hjemmesiden. 
 
De sidste spring- og dressurstævne indendørs har haft en fornuftig økonomi og der har 
været en god opbakning. 
 
Juniorrytterne har desværre takket nej til salg af kalender, vi prøver at sælge så mange 
som muligt også til juleshowet. 
 
Der var igen i år en stor tilslutning til julebankoet, som var ca. 100 personer der var 
mødt op og de fik mange flottet gevinster med hjem, en stor tak til alle sponsorer.  
 
Reglerne for klubmesterskab i spring og dressur vil blive opdateret i januar. 
 
Der er desværre endnu ikke én som har meldt sig som teamchef til Vig festivalen. 
Tidsfristen er den 15. december, vi håber der en som har lyst. 
 
Nabogrunden er solgt og derfor har vi kun råderum på den højre side af asfaltvejen.  
Der er sat hegn op ind mod entreprenør Jesper Jensen, så det er ikke muligt at køre 
bagved banerne. 
 
Der har været stor søgning på ryttermærker, og Ryttermærket 4. starter op den 2. januar 
2014 med 16 ryttere. 
Der var 15 ryttere som bestod Ryttermærke 3. 
  
Næste møde den 6. januar 2014 kl. 19.00 
Ref: Lone Nielsen 


