
Referat fra Bestyrelsesmøde den 14. januar 2013, hos Merete 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Ang. vores forbrug af strøm i ridehuset, skal der arbejdes for en løsning på lang sigt. Om 
det er mulig med sensorer eller nye rør, vides endnu ikke. 
Det udendørs lys, skal også slukke efter brug. 
TNKR har sensorer, men om de spare på elregningen er ikke så sikkert. 
 
En opfordring til Alle: 
Sluk lyset i ridehuset efter brug og hjælp hinanden med at slukke det. 
 
Brugerne af Ridehuset, skal hjælpe hinanden med at feje og rydde op efter sig og deres 
hestene/pony, og flytte de spring tilbage der er taget frem. Så vi alle, altid kan komme til 
et pænt og rent ridehus. 
 
Ridehusbunden, harves ca. 3 gange om uge. 
 
Der blev behandlet en henvendelse fra Vivian ang. juniorlejr, og bestyrelsen vender 
tilbage. 
 
Stævnekoordineringsmøde den 23. februar 2013, tager Lisbeth og Neel afsted til Tusnæs 
 
D4 HorseShow, der afholdes møde den 7. februar med Vemmelev om planlægningen. Der 
bliver sendt en indkaldelse ud. 
 
Vig Festivalen, Dorte Holm Hansen afventer møde med Vig festivalen, om hvor mange 
timer hjælperne skal hjælpe i 2013. Derefter kommer der et opslag på hjemmesiden.  
 
Reglerne for Klubmesterskab 2013 i spring og dressur ligger på OHR’s hjemmeside, og 
henvendelse ang. disse, skal sker til udvalgene. 
 
Der skal stadigvæk findes en Cd afspiller til dressursekretariatet. 
 
Der skal undersøges om det er muligt at lave en velkomst på hjemmesiden med kort over 
OHR’s Arealer, så når man ankommer til stævner, allerede har et overblik over stedet.   
 
Det er nu muligt at se vores sponsoraftale med OK-Benzin for 2013, på hjemmesiden 
med vores sponsor nr. 561146.  
 
Generalforsamlingen er torsdag den 21. februar 2013 kl. 19.00 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 14. februar 2013 kl. 19.00  


