
Referat fra Bestyrelsesmøde den 14. februar 2013, hos Lone 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
I weekenden den 9/10. februar blev D-stævnet i Spring for hest/pony afviklet og det var 
en succes med Fastelavnsklasse med udklædning. Rigtig mange rytter havde gjort meget 
ud af udklædningen, og der var pyntet flot op i ridehuset. Rideklubben modtog ros for 
stævnet og den gode ridehusbund, som kunne holde til alle hestene. 
 
Dressurkursus med Lisbeth Seierskilde, havde stor tilslutning og alle havde en god og 
lærerig dag. 
 
Ved arbejdsdagen i ridehuset, var der mødt rigtig mange op, til at hjælpe. Der blev 
udskiftet et toilet, opsætning af rør til tømning af vandingsanlægget, rydde op i 
depotrummene, fejet alle steder, og gjort rent i dommerhuset og cafeteriet og bunden blev 
rettet af. 
Vi opfordrer stadigvæk alle: 
Sluk lyset i ridehuset efter brug og hjælp hinanden med at slukke det. 
 
Der skal undersøges muligheden for at forbedre vaskepladsen ved ridehuset. 
  
Stævnekoordineringsmøde den 23. februar 2013, deltog Pia Gobert, Lisbeth Mortensen 
og Marianne Søderlund.  
Det skal undersøges om Juniorstævnet skal ligges på portalen eller det kun skal opslåes 
på vores hjemmeside. De stævnedatoer som OHR blev tildelt kan se i aktivitetskalender. 
 
Naturstyrelsen Vest Sjælland, har inviteret til Store heste Dag den 23 og 24. marts 2013 
Bestyrelse opfordre medlemmerne af Odsherreds Rideklub til at deltage, da vi alle er 
bruger af skovene i Odsherred. Se opslaget på OHR´s hjemmeside. 
 
Der opfordres til at man viser hensyn til de faste undervisere i ridehuset. 
Der må KUN være en underviser i ridehuset af gange, alt andet undervisning skal sker 
med Heads-set. (Se undervisningstider på hjemmesiden) 
 
Der er medlems- og udvalgsmøde den 8. april 2013 kl. 19.30 
 
D4 HorseShow: efter afholdelse af møde den 7. februar med Vemmelev, blev man enig om 
at afviklet stævnet i samme stil som i 2012. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 7. marts 2013 kl. 19.00  


