
Referat fra Bestyrelsesmøde den 14. marts 2013, hos Lisbeth 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Bestyrelsen konstitueret sig (se overfor), og glæder sig til at tage fat på de nye opgaver 
der ligger i 2013. 
 
Der var kommet en henvendelse fra Islænder-foreningen om mulighed for at benytte 
OHR´s arealer i weekenden 23-25. august eller 13-15. september i 2013. Allan laver en 
aftale med dem. (se hjemmesiden) 
 
Junior-udvalget afholder møde den 25. marts 2013, om deres aktiviteter i år. Der 
kommer et opslag på hjemmesiden. 
 
Udvalgslisten er kommet på hjemmeside. Og hvis der er rettelser, send dem venligst til 
bestyrelsen. 
 
Miniridelejren bliver i dagene 8-10. juli  
 
Malerdagene afholdes i Påsken, hvis vejret tillader det – at der ikke er mere frost. Ellers 
bliver det i weekenden den 20. og 21. april  
 
Ang. medlems- og udvalgsmøde den 8. april 2013 kl. 19.30, Der er ikke kommet nogle 
forslag til dagsorden. Lone udarbejder en dagsorden til hjemmesiden.  
 
Merete udleverede medlemslisten og ialt har 239 medlemmer betalt og der er sendt 
rykker ud til dem med restance ca. 60 personer. Dem, der ikke ønsker at være medlem 
må gerne meddele til Kasseren, Merete Andersen, så vi kan spare porto og 
rykkerskrivelser.  
 
Der er møde i styregruppen for D4 horseShow den 25. marts 2013 og fællesmøde den 16. 
maj 2013. Propositioner kommer på Hjemmesiden omkring den 1. april 2013 
 
Der skal findes en løsning sammen med dressurudvalget, hvordan vi få gravet hegnene 
fri omkring de tre dressur baner, så de kan blive malet i år. 
 
Der er blevet opsat en vandhane ved toiletterne, så det er, letter at vande bunden i 
ridehuset. 
 
Helle Svendsen og Tina Kapersen tager på Trec-kursus i Slagelse, som Dansk 
Rideforbund arrangeret. 
 
Distrikt 4 har lavet en hjælpermanual til afvikling af stævner, så det skulle være letter at 
finde ud af alle de praktiskeforhold, der skal være styr på før og under et stævne.  
Kan se på Distrikt 4, hjemmeside. 
 
 
 
Næste møde den 11. april kl. 19.00 


