
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. november 2014, hos Lisbeth 
 
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Der er kommet en invitation fra Odsherred Kommune, ang. GeoPark 2015. Det er den 8. august. Vi deltager 
igen i år og Kirsten Jensen er tovholder. Der vil komme opslag på Hjemmesiden.  
 
Dressur- og Springudvalgene har holdt møde ang. ansøgning for stævner i 2015 og de afventer at høre fra 
Distrikt 4 om, hvilke stævner vi får tildelt i 2015.  
 
Der har været møde i Breddeudvalget, Lisbeth deltog fra bestyrelsen, hvor der blev gjort opmærksom på 
problemet med propositioner til Trec-stævner, som ikke kom på DRF Go live, så man har et overblik over de 
afholdte stævner i de forskellige distrikter. 
 
Ridehustider for 2014/15 har været til debat, da det er et problem med to springundervisere på samme dag 
og efter hinanden. Nina tager en dialog med de forskellige undervisere om fremtiden. Der opfordres til at 
alle viser hensyn til hinanden ved brug af ridehuset, så alle medlemmer kan får glæde af ridehuset.  
 
Ved medlemsmødet i marts 2015, vil der komme et forslag om ridehustider til undervisning.  
 
Juniorstævnet gik godt og alle rytterne fik en god og sjov oplevelse. 
Der skal findes en ny ”juniormor eller far” fra 2015,   som har lyst til at lave juniorstævner og forskellige 
junioraktivitet. 
 
Nina har brug for hjælp til gennemfølelse af Ryttermærker. Er der nogle som har lyst til at hjælpe med at 
kører det igennem?? 
 
Dansk Køreselskab vil gerne afholde stævne på Nygård, i foråret 2015. Lisbeth tale r med dem om en dato 
og hvad der er muligt.  
  
 Vi har fået sponseret 50 m2 Herregårdssten af Håndværkeren Claus Damkær Winther, som skal ligges ved 
indgangen ved containeren. 
 
”Onsdagsholdet” er startet op igen, men på torsdage, første gang var der 11 rytter og Marianne Søderlund 
underviste. Det var en hyggelig aften med kaffe og kage efter ridningen 
 
Generalforsamlingen er den 19. februar 2015, der kommer en indkaldelse pr mail.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 8. november 2014 kl. 19.00 
  


