
Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. september 2013, I OHR hos Lisbeth 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Ang. ansøgning om ridehusstider for vinter 2013/14, vil der hurtigst muligt komme et 
opslag på hjemmesiden. Ansøgningsfristen er den 27. september 2013, derefter tages der 
stilling til de forskellige ansøgninger. 
 
Vig Festivalen havde indkaldt formanden, Allan, kassereren Merete og Dorte Holm 
Hansen, til evaluering af afviklingen af festivalen. Odsherreds Rideklub havde desværre 
ikke stillet nok hjælpere til at løse opgaven. Derfor er vi nød til at tage op til revidering, 
om vi har lyst til at hjælpe festivalen og tjene de penge til Odsherreds Rideklub.  
Der vil komme et opslag på hjemmesiden, om at søge nye folk til festivalen.  
 
Den 19. september er der arbejdsaften med spisning. Der  kommer opslag på 
hjemmesiden. 
Græs Springbane holdes lukket til efter mesterskabet i spring den 21. september. 
 
Den 28. september kl. 9.00 er der indkaldt til arbejdsdag i ridehuset. Bunden vil blive 
renoveret med grus og flis. Asger og Allan er tovholder på den del, men skal bruge 
hjælpere når det skal køres ud. 
Der kommer et opsalg på hjemmesiden om de ting der skal laves. 
Så mød op og gi` en hånd med, da vi alle har glæde af ridehuset. 
 
Haflinger-foreningen har sendt en henvendelse ang. leje af Odsherreds Rideklub i 
sommer 2014.   
 

Dressurudvalget vil prøve noget nyt og afholder nogle få C-klasser til det planlagte D-stævne 

den 2.-3. november. Hvilket er en rigtige god ide, da der er mange ryttere, som rider C klasser og 

derved har mulighed for at starte de klasser på hjemmebane. 

 

Der er en ny mulighed for at søge SEASNVE om fondsmidler i september og marts. Det bliver 

sponsorudvalget, der sender en ansøgning. 

 

Miniridning vil start op igen den 15. september 2013. Løsspring begynde den 3. november 2013 

 

Den 1. september er vi 298 medlemmer i Odsherreds Rideklub. 

 

Jagten den 31. august gik godt, i det smukke vejr. Der var start fra Jesper Adler i 
Egebjerg. Der var ca. 45 deltager, hvor alle hestene kom en tur i vandet.  
 

Dressurholdet som blev nr. 3 ved mesterskabet til D4 horseshow har kvalificeret 
sig til finale ved Dressurens Venner Cup, som afholdes i Holte Rideklub den 13.-
15. september. Vi ønsker dem held og lykke og er spændt på at hører resultatet.  



 
Næste møde den 30. september kl. 19.00 
 
Ref: Lone Nielsen 


