
Referat fra generalforsamling i Odsherreds Rideklub den 21. februar 2013 
 
Ca. 70 medlemmer var mødt frem. Formanden bød velkommen og dagsorden ifølge indkaldelsen gik i 
gang. 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Max Christensen. Max blev valgt og han præsenterede sig selv  
Max konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Og der var 42 stemmeberettigede 
tilstede. 
 
2. Valg af stemmetællere. 
Vivian Mortensen og Tina Kapersen 
 
3. a). Formanden aflægger bestyrelsens beretning. (Se beretningen nederst) 
 
    b). Udvalgene aflægger beretning. 
 
Dressurudvalget ved Nanna: Har afholdt mange gode stævner i 2012. 
Der efterlyses flere hjælpere til stævnerne, og alle er velkommen til at blive skrevet på deres hjælperliste. 
Der har været stor interesse for dressurkurserne og man forventer at afholde flere til næste år. Og tak til 
springfolket, for at det var muligt at afholde kurset på en springdag.  
 
 Jagtudvalg: Havde en god jagt den 1. september, hos familien Lene og Jimmi. Der var ca. 45 ryttere der 
var mødt op i det gode vejr, og fik en god tur i Sonnerupskov 
 
Juleshowudvalg: I 2012 var man desværre nød til at aflyse juleshowet, pga. at der ikke var nok hjælper, der 
efterlyses flere hjælpere til i år. 
 
Juniorudvalg: Har haft 2 gode stævner med juniormesterskab. Juniorerne har haft arrangeret bowlingtur 
og andre aktiviteter med masser af hygge i 2012. 
 
Kioskudvalg: Det er gået godt i 2012, og der har været nye opgaver med D4 Horseshow, men de alle 
knokler gladelig på. Der er også et ønske om flere hjælpere.  
 
Køreudvalg: Der køres på lørdage, hvor alle der har lyst er velkomme og til en tur. Efterfølgende er der 
hygge med kaffe og kage  - Ja, det kører bare.  
 
Miniudvalg: Der har været stor tilslutning til miniridning og det går godt 
 
Ridehusudvalg: I 2012 har der været 2 arbejdsdage, hvor der desværre ikke var mødt så mange op, men 
dem der var mødt var gode til at ”knokle” så der blev lavet en hel del.  
Der kigges stadigvæk på, hvordan man kan spare på elet. Men den bedste løsning er slukke lyset efter 
jer. 
 
Ridelejrudvalg: Ingen beretning  
 
Sponsorudvalg: 2012 fik udvalget samlet ca. 30.000,- kr. ind i sponsorater. Den store udfordring var D4 
HorseShow, hvor alle hjalp til og vi fik ca. 30.000,- plus alle ærespræmier, som mange ryttere har fået 
stor glæde af. 



Der er i efteråret indgået en aftale med Ok benzin, hvor dem som har kort til OK benzin kan melde sig 
som støtter til OHR. (Se tilmeldingen på OHR´s Hjemmeside). 
En stor tak til alle, som har støttet Odsherreds Rideklub. 
 
Springudvalget: Har afholdt mange gode stævner, og D4 horse Show var en succes, men de praktiske ting 
skal være aftalt i bedre tid, så det er lettere at får hjælpere. 
Datoer for springstævner i 2013 er kommet og kan ses på aktivitetskalenderen 2013 på hjemmesiden. 
 
VigFestivalen: Dorte Holm har overtaget efter Mikala og har afholdt det første møde med Vigfestivalen. 
Vi har den samme opgave som i 2012 med hoved- og campingindgange. 
Sidste år delte vi opgaven med HK Lammefjorden, da vi desværre ikke selv kunne stille med alle 
hjælperne. Hvis vi skal stille med fuldt hold er det 50 personer, der skal bruges ellers er det ca. 25 
personer. Man skal være over 18 år, men i år kan dem på 17 år deltage, som ”vandbærer” 
Dorte vil prøve at lave vagtskema med mulighed for lange eller korte vagter efter ønske. Det er min. 18 
timer man skal hjælpe. 
 
Voksen ridelejrudvalget: Det var en stor succes, og der var mange med til spisning lørdag aften. I 2013 
bliver det fra den 31. august til 1.september   
  
Supportgruppen: Har nedlægt sig selv. 
 
4. a). Det reviderede regnskab for 2013 forelægges til godkendelse. 
 
Kasserer Merete Andersen fremlagde regnskabet. 
Jane Lundstrøm: Ang. de 30.000 kr. på side 5, hensat på vedligeholdelseskonto, kan vi bruge dem? 
De er fra ”Nygårdskontoen” og kan kun bruges til vedligeholdes, som badeforhold, men der skal først 
søges byggetilladelse hos kommunen. 
 Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt. 
 
 b). Budgettet for 2013 forelægges til orientering   
Der er i 2013 budgetteret med et lille underskud, pga. nedskrivning på Ridehuset. 
Ordstyrer Max Christensen gør opmærksom på at budget skal godkendes. 
Spørgsmål: Marianne Hvidfelt: Er der indgået en sponsoraftale med OK Benzin, som mulig indtægt. 
Det er der – se sponsorudvalgets beretning og hjemmesiden. 
 
Budgettet for 2013 blev vedtages  
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2013 
 
Bestyrelsen foreslår stigning på 50,- kr. pr. medlem kontigent for 2014 
Den vedtages og kontigent for 2014 er: Junior 550,- kr. Senior 700,- kr. Passive 325,- kr. 
 
6. Behandling af indkomne forslag ”Benyttelse af ridehuset” 
Desværre var forslagstilleren ikke selv tilstede, så Allan Sonne forelægger forslaget  
”Der er tre dele i forslaget og vi kan ikke stemme om, at underviseren melder tilbage via OHR gruppe 
på Facebook, hvor længe der er undervisning”. Og Installering af Bevægelses-censor, da det allerede er 
ved at blive undersøgt”. 
 



Max Christensen, gør opmærksom på, at det der skal stemmes om er: Hvorvidt der skal undgå planlagt 
springundervisning to dage i træk til kl. 21.30.  
 
Der begynder en villig debat: 
Marianne Hvidflet: finder ikke at brugen af ridehuset er fleksibel nok. Da man ikke ved om fredagen, 
hvor lang tid der springes og af hvor mange. Og om det ikke er muligt at melder ind om man kommer. 
Kimmi: rart at underviser skriver på Hjemmesiden/facebook, hvor længe de er der evt. aflys, så 
ridehuset ikke stå tomt. 
Lisbeth Mortensen: Det var på et medlemsmøde at man besluttede, at hver anden fredag kunne der 
rides på stor bane i Dressur og Spring 
Nanna: Er det muligt at stille krav fra bestyrelsen til undervisere om bedre oplysning ang. elever og 
tider. 
Vivian: Det er muligt at undervisere ligger ind på Facebook, hvis der er aflysning. 
Allan: Gør opmærksom på, at det vigtig at spare på lyset og især hvis det er lyst udenfor, er der ingen 
grund til at bruge lys i ridehuset. Udgiften på El er for dobbelt i 2012. 
Lone Petersen: Det er nu muligt at få censor, som ikke tænder når det er lyst udenfor. 
Sigrid: Er det muligt med en plan over, hvad der skal slukkes og hvilken sted der skal være vågeblus. 
Allan: Ang. det med spring undervisning, har det være op at vende før, men det er også nødvendigt at 
tage hensyn til undervisere og elever. 
Neel: Det vil være bedst for rytterne at det var onsdag, da det er midt i ugen, og hvis de skal til 
stævner: 
Helle Svendsen: Man er nød til at ligge det når underviser og rytter kan. 
Pia Gobert: Er det kun spring der ikke må have undervisning to dage i træk? 
Vivian: Det største problem er om trisdagen, hvor der er mange og hvor må springene stå? 
 Tina Kaspersen: Der er en ”gammel” aftale om, at man kun har spring på den ene halvdel af 
ridehuset, så der er plads til opvarmning og andre brugere af ridehuset. 
Pia Gobert: Tag hensyn til hinanden, så alle kan være i ridehuset. Er det muligt at flytte springene op i 
den anden del af ridehuset. 
Merete: At man skulle afvente resultatet af afstemning, og derefter tage det op på et medlemsmøde, 
om hvordan skal ridehuset bruges.  
 
Afstemningen: Der var 15 stemmer for at man skulle undgå planlagt springundervisning to dage i træk 
Der var 19 stemmer imod og 8 som undlod at stemme for eller imod.  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
     På Valg er:  Lisbeth Mortensen – Genvalgt 
  Lone Nielsen – Genvalgt   
 
8. Valg af 1. Suppleant til bestyrelsen.  
På valg Laila Eriksen – Genvalgt  
   
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg som revisor er: Max Christensen – Genvalgt og Vivi Grieger som revisorsuppleant – Genvalgt 
 
10. Valg til Udvalg  
Se udvalg listen på hjemmeside, hvem der har meldt sig til at hjælpe i div. udvalg. 
 
Generalforsamlingen suspenderes og der blev uddelt pokaler til årets mest vindende ryttere 
 



 
DRESSUR PONY: 1.  Julie Lohmann Brodersen  Firhøjs Pikant 311  
 2.  Katja Olsen  West Side Pride Pioneer 226   
 3.  Ida Toftegaard Petersen Magic´s Red Diamond De Luxe 130   
 
SPRING PONY: 1.  Jennifer Gobert Lorentzen Gribsvads Leading Silver 318  
 2.  Jannik Gobert Lorentzen Silvera 274 
 3. Filippa My Rocky 114  
 
DRESSUR HEST: 1.  Michelle Søderlund  Saveur 495 
 2.  Anna Kromann  Baunehøjens Macoy  242  
 3.  Maria Andersen   Marcellus Gullhøj 166 
 
ERINDRINGSPOKAL  FOR  2011: Anna Kromann 
 
SPRING HEST:       1.  Julie Thomassen  Camir-Z Holme 118 
 2.  Mille Guldbjerg  Aktiv Junior 111 
 3.  Malene Møller Magnusson Valentin Skovly 76  
 
FAIRPLAYPOKAL: Pia og Asger Gobert 
 
JUNIORPOKAL: Annika Løvmose Holm 
 
Eventuelt  
Annika Løvmose Holm: om det muligt med stemmeret til juniorerne eller der kunne tildeles en stemme 
pr. husstand, hun blev bakket op Vivian. 
Merete: Det kræver en vedtægt ændring. 
Bliver der 3 og 4. grads ridemærker i år. – det begynder så snart Nina er klar.  
Marianne Hvidfelt: efterlyser hvordan vi passer vores ridehusbund bedre. 
Nina: opfodret til, at skovle hovslaget – og hjælpe hinanden med at holde hovslaget. 
Allan: Odsherreds Rideklub, har modtaget ros af bunden ved sidste stævne, at den kunne holde til alle 
starterne. 
Mette: oplever tit at komme til en velordret bane og er glad for de forhold vi har i Rideklubben. 
Pia Gobert: Det er måske tid til at forlænge eller bygge et nyt ridehus, da det er så godt brugt i 
hverdagene. 
  
Formanden takket for god ro og orden  
 
Dirigenten takkede af kl. ca. 21.30  
 
 

ODSHERREDS RIDEKLUB - ÅRSBERETNING 2012 
 
2012 var endnu et travlt år for Odsherreds Rideklub. Først og fremmest på grund af 
det store D4-Horseshow, som vi havde besluttet at afholde sammen med Vemmelev 
Rideklub. Stævnet blev afholdt på OHR’s baner fra d. 5. – 8. juli, men inden der 
kunne tages imod de mange ryttere og heste, var der selvfølgelig mange ting, der 
skulle ordnes. Opvarmningsspringbanen skulle renoveres, overdækningen ved 



kioskområdet blev udskiftet og forbedret. Kiosk, sekretariater og dommertårne blev 
malet og stråtagene gået efter, og hele området blev klippet og pudset. Stævnet blev 
en fantastisk stor succes med 90 opstaldede heste og ponyer og over 1400 starter 
fordelt på de 4 dage. Vi har derfor sammen med Vemmelev Rideklub besluttet at 
prøve at gentage succesen i uge 27 i år. Vi håber, at ligeså mange som sidste år vil 
deltage som ryttere eller hjælpere.  
Udover det her nævnte stævne, har der været afholdt følgende aktiviteter i OHR i 
2012: miniridning, løsspringning, mini- og voksenridelejr, 2 juniorstævner, 6 D-
stævner, 1 C-stævne, 1 islænderstævne, sjællandsmesterskab for fjordheste, bankospil 
og ridemærkeundervisning. Derudover har der været maler- og arbejdsdage, hvor 
mange medlemmer heldigvis mødte op. Efter endt arbejde stod den på mad og 
hyggeligt samvær. 
Jagten blev i år afholdt i og omkring Sonnerup skov med udgangspunkt fra Lene og 
Jimmi på Oddenvejen, som stillede deres folde til rådighed for parkering og 
samlingspunkt for start og slut på jagten. Cirka 40 ryttere deltog og havde en dejlig 
tur. Efter ridtet var der pølser og sodavand. 
Traditionen tro har OHR´s ryttere klaret sig godt sportsligt. I år vandt de 
distriktsmesterskabet i 4 discipliner: 
  
Dressur for pony kat. III Cecilie Andersen/Mr. Quickly og for kat. I  Ida Toftegaard 

Petersen/Magic´s Red Diamond De Luxe. 

  

Ponyspringrytternes vinderhold bestod af: Jennifer Gobert Lorentzen/Gribsvads 

Leading Silver, Jannik Gobert Lorentzen/Silvera, Malou M. Olsen/Sindy & Amalie 

Qwist Mortensen/Gribsvads Guffi. 

Vinderholdet i dressur for hest bestod af: Bo Petersen/Stenkjers Fortuna, Anna 

Kromann/Baunehøjens Macoy, Klara Marie Nielsen/Fleur Cheval & Michelle 

Søderlund/Saveur. 

  

Desuden blev Michelle Søderlund/Saveur nr. 2 og Klara Marie Nielsen/Fleur Cheval 

nr. 3 i det individuelle distriktsmesterskab dressur for hest. 
  
Ved det individuelle distriktsmesterskab i spring hest opnåede Julie 

Thomassen/Camir Z Holme en 5. plads. 
  
Ved Sjællandsmesterskaberne i dressur fik Klara Marie Nielsen og Fleur Cheval en 
4. plads hos juniorerne. 
  
Ved de populære klubmesterskaber blev årets vindere: 
Pony dressur – Freja Clausen/Felix 

Pony spring – Kimmie Theill/Chiwas 



Hest dressur – Klara Marie Nielsen/Chester 

Hest spring – Tanja Rasmussen/Shery Horsmark 

  

Juniormestrene skal også nævnes, og her blev det i dressur Beatricia Jacobsen/Red 

Ready Ballou og i spring Sine Bach Jensen/Firfod Filejs.  
  
Ud over de her nævnte resultater har rigtig mange ryttere repræsenteret OHR på 
flotteste vis, og opnået et utal af placeringer over det meste af landet. 
  
Jeg vil slutte med at takke de medlemmer og andre, der har ydet en indsats for 
klubben ved arbejdsdage, malerdage, stævner og når der ellers har været brug for det. 
Også stor tak til sponsorer og pressen for deres bidrag. Til sidst en stor tak til Leif, for 
hans daglige opsyn og arbejde i klubben.  
  
  
På bestyrelsens vegne 

Allan Sonne 

Formand 

  
21.02.2013 

 
 
 


