
Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2013 hos Merete. 

 

Tilstede var:  Allan Sonne, Lisbeth Mortensen, Nina Theill og Merete Andersen 

Afbud fra: Lone Nielsen 

 

Vi er blevet bekendt med, at der sælges knuste sten fra ”Vig Hallen”. Det undersøges om vi kan 

købe lidt til lager - til bruge for vedligeholdelse af vejen. 

Gennem en længere periode har vores nabo entreprenør Jesper Jensen og familie benyttet vores 

arealer til kørsel med lastbiler og fræs med crossmaskiner. Vi har haft kontakt til Odsherreds 

Kommune som har oplyst, at vi har den fulde brugsret over arealerne og vi blot skal politianmelde, 

hvis det fortsættes. 

Klubben har haft kontakt til Jesper Jensen og han har lovet at stoppe sin kørsel på klubbens areale 

på betingelse af, at ingen af klubbens medlemmer rider over hans arealer til skoven.  

Så skal du i skoven skal du ride ad Nykøbing-Slagelsevej eller langs containerpladsen, hvor 

du kommer ud på Ærtebjergvej og så ned ad Ravnsbjergvej. 

Stævne/klubmesterskab den 21. og 22. september falder desværre sammen med det store rute 21 

løb, så bestyrelsen har forgæves forsøgt at finde en alternativ dato. P.g.a. andre 

stævner/arrangementer kan det ikke lade sig gøre, så vi forsøger at gennemfører stævnet som 

planagt. 

Der indkøbes ny ovn til cafeteriaet og vi undersøger priser på små køleskabe til henholdsvis spring- 

og dressursekretariatet. 

Til D4-HorseShowet mangler vi parkeringskoordinator og parkeringsvager – har du lyst ???? 

Det ene dressurhegn er malet – dressurudvalget koordinere selv maling af de 2 øvrige hegn. 

Der har været forespørgsel på indkøb af stævne nåle med OHR logo – Lisbeth undersøger priser. 

Vig Festival: Dorte Holm Hansen har overfor Allan oplyst, at der er styr hjælpere. Der mangler blot 

5 stk. 

Sommerens mini- og juniorlejr er planlagt og indbydelser findes på klubbens hjemmeside. 

Nye medlemslister er hængt op. Klubben har p.t. 280 medlemmer. 

Kimie Hansen har valgt at stoppe som underviser for minirytterne – Har du lyst til at prøve kræfter, 

så kontakt Nina Theill. 

 

Næste møde primo august – dato aftales når Lone er frisk igen. 

 

Ref.: Merete Andersen 


