
Referat fra Bestyrelsesmøde den 11. november 2013, hos Nina 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Fjordhesteforeningen havde henvendt sig ang. at leje OHR faciliteter i 2014.  
Da der er så mange aktiviteter i OHR i løbet af et år, er det svær at finde plads til andre 
udefra. 
  
Aktivitetskalenderen vil hele tiden blive opdateret med div. aktiviteter. Og så vidt muligt 
offentliggøres ændringer på hjemmesiden og tavlen i ridehuset, men der vil ALTID være 
forbehold for ændringer.  
 
Juniorerne har søgt tilskud til en junioraften med bowling. Der ydes desværre ikke 
tilskud til disse udflugter men i år, har juniorerne mulighed for selv at tjene pengene, da 
Center Tryk har sponseret kalenderen for OHR, til videre salg til fordel for juniorer i 
Rideklubben. 
 
Distriktsrådsmøde den 7. november, der deltog Merete og Lisbeth fra bestyrelsen. Der var 
mødt mange op fra OHR (Så vi var synlige). 
Det er muligt at låne udstyr til PonyGames gratis af Distriktet 4., hvis der er interesse. 
Rideforbundet har ansat en ”sponsorperson”, som kan hjælpe klubberne med ansøgning 
af sponsorpenge. 
Dommergebyr til alle dommerne ved div. stævner skal overholdes, så der udbetales det 
samme til alle. Det er også blevet muligt at indsætte doteringer på rytternes konto, så 
man er fri for at ligge inde med så mange kontanter ved stævnerne. 
Der var et indlæg om frivillighed i klubberne, da det er et stort problem med hjælpere. 
Der vil ske nye tiltag fra Dansk Rideforbunds side. 
 
Odsherreds Rideklub har fået tildelt alle de individuelle Distriktsmesterskaber, både for 
hest/pony spring/dressur. Det hele skal rides over en weekend.  
Vi forventer at det bliver i august 2014. 
 
Der overvejes at indkøbe et ”Klubmodul” til Odsherreds Rideklub, hvor det er muligt at 
tilrette medlemslister når der skal indberettes til Odsherred Kommune og Dansk 
Rideforbund. Og der kan køres stævneregnskab og div. tilmeldinger til arrangementer  
 
Vig Festivalen, der skal findes en ny teamchef inden jul, hvis vi skal fortsætte med at 
deltage på Festivalen. Det er jo ”gode” penge, der kommer til klubben og hjælper med at 
holde kontingentet nede.  
Der kommer et opslag på hjemmesiden, og man behøver ikke at være medlem af klubben 
for at være teamchef. 
 
Generalforsamlingen er den 27. februar 2014 kl. 19.30, husk forslag og indlæg til 
dagsorden er inden den 31. december 2013. 
 



Der har været stor søgning på ryttermærker, og der er 14 ryttere i denne omgang. Og det 
er vigtig at man møder op, når man har tilmeldt sig, da der er store udgifter til 
materialet. 
 
Dressurkursus med overdommer/instruktør, NIELS-ERIK BØCHMAN, den 1. december, 
vi håber der er stor tilslutning. 
 
Der er arbejdsdag i ridehuset den 25. januar 2014 kl. 9.00, der kommer opslag på 
hjemmesiden. 
 
Næste møde den 9. december kl. 19.00 
 
Ref: Lone Nielsen 


