
Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014, hos Nina 
 
Tilstede var: 
 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen  
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
 
 
Vedr. uddeling af Mesterskabspokaler for Odsherreds Rideklub, bliver det fremover en 
pokal til ejendom og ikke en vandrepokal som nu. Alle Vandrepokalerne skal afleveres 
tilbage til Odsherreds Rideklubs bestyrelse. 
Der er i år selvfølgelig erindringspokal til de personer, som har haft vandrepokalerne. 
 
Arbejdsdagen i Ridehuset – der var flyttet til fredag før dressurstævnet gik godt. Alle 
opgaverne blev løst. Samtidig blev lyset justeret og brædderne under spejlene blev skiftet. 

Der var mange positive tilbagemeldinger på at det var ”godt” det var en fredag og mange 
kom også og hjælp bare et par timer. 
 
Man er igang med at male de nye ”letvægt” springstøtter til indendørs brug. 
 
Hvis det er muligt vil man rykke Juniorstævnet, da der er rigtige mange stævner den dag 
i vores distrikt. 
 
Alle udvalgene bliver kontaktet, ang. beretning til generalforsamling og der opfodres til, 
at udvalgene finder en ansvarlig kontaktperson, samt hvem der forsætter. 
 
Det er muligt at søge Seas/NVE fond om midler til ungdomsarbejdet. Dvs mini- og 
juniorrytterne – Nina vil tage det med til de to udvalg. 
 
Dansk Rideforbund indkalderen den 27. april til repræsentantsskabs møde i Korsør, 
bestyrelsen forventer at deltage. 
 
Ved Distrikt 4. årsmøde den 20. februar deltager bestyrelsen. 
 
Dressurstævnet den 1 og 2. februar var en succes med D4 Cup, der var godt med starter 
og hele stævnet gav et pænt overskud. 
 
Den 30 og 31. August afholdes Distrikts stævnet med alle de individuelle mesterskaber. 
 
Bestyrelsesmødet sluttet med en gennemgang af klubmodul, med den nye hjemmeside af 
Jane Lundstrøm. Der vil i den forbindelse blive udskrevet en fotokonkurrence og der 
kommer opslag på hjemmesiden. 
Bl.a skal der findes en løsning på et arkiv af de ”gamle” data, som har en historist 
betydning.  
 
  
Ref: Lone Nielsen 


