
Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. august 2013, I OHR på ”Nygård” 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Der har været afhold evaluerings møde om D4 HorseShow 2013 i den store Styregruppe. 
Der var general ros til hele stævnet og alle hjælperne, men det var svært, at få løst visse 
opgaver. Især parkeringsvagter, og det er en af de vigtige områder da det er, førstehånds 
indtrykket alle møder når de ankommer til D4 HorseShow. 
TD-rapporterne blev også gennemgået og der er plads til forbedring på nogle områder. 
D4 Horseshow har givet et pænt overskud til deling mellem Vemmelev- og Odsherreds 
Rideklub. 
Der afholdes hjælper og evalueringsmøde den 5. september 2013 kl. 18.30 med spisning 
(se opslaget på hjemmesiden). 
 
Spingudvalget har besluttet at lukke græsbane midlertidig. Banen er blevet planeret og 
tilsået efter stævnet, vi venter på regn, så der kan komme gang i græsset igen.  
 
Der er også sået græs hvor boksene har stået, så vær opmærksom når der rides på de 
arealer. 
 
Da det snart er tid til, at ride indendørs igen, vil ridehussbunden blive efterset, og 
derefter tages beslutning om hvad der skal gøres. Der er arbejdsdag i Ridehuset den 28. 
september kl. 9.00, hvor alle er velkommen (sæt kryds i kalenderne). Der kommer opslag 
på hjemmesiden. 
 
Jagten foregår den 31. august, fra Jesper Adler i Egebjerg. I år er Jagtrytterne inviteret til 
grillaften på voksenridelejren efter jagten. 
 
Der er arbejdsaften den 19. september kl. 17.00. Der kommer opslag på hjemmeside om 
div. opgaver, bl.a. vil det være godt, at få afkalket spejle og vinduer i ridehuset. 
 
Der er 294 medlemmer i Odsherreds Rideklub pr. den 30. juli 2013. Der kommer nye 
medlemslister op i ridehuset og ved kiosken. 
 
Næste møde den 11. september kl. 19.00 
 
Ref: Lone Nielsen 


