
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2014, hos Nina 
 
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
 
Henvendelse fra Pernille Sandsø, ang. privat undervisere brug af ridehuset ved ridning af elevens hest/pony 
blev drøftet. 
Der blev tolket meget på vedtægterne og hvilke beslutninger, der er vedtaget ang. privat undervisning til en 
elev og samtid brug af OHR faciliteter. 
Der henvises til ”Regler for tildeling af fast undervisningstid” på hjemmesiden og ved brug af OHR´s 
faciliteter har man et ansvar over for de andre medlemmer, så alle kan få glæde af deres ridning. 
Der sendes et svar til Pernille Sandø. 
 
Der er kommet et ønske om en oval-bane, som man bruger til ridning af Islænderheste. 
Det eneste sted der er mulighed for at ligge en bane er ved Campingområdet, området vil stadigvæk kunne 
bruges til camping. 
Banen kan også bruges til andet end ”Islændere”. 
Kirsten vil komme med et oplæg om behovet, økonomi, og vedligeholdelse af banen. 
 
Der er kommet en henvendelse fra Helle Damkær ang. hjertestarter, vi undersøger stadigvæk muligheden. 
 
Ang. DRF certificering af rideklubber, er det en god ide og især når vi henvender os til kommunen står vi 
”stærker”, Lone vil undersøge muligheden og tager det med på næste møde. 
 
Tina Kaspersen´s undervisning er flyttet til tirsdag og hun aftaler selv med Niels Christian. 
 
Bankospillet gik godt og der var ca. 100 som var mødt op til en hyggelig aften. Det gav et pænt overskud og 
en stor tak til alle som støttede bankospillet. 
 
Ridehussbunden er blevet harvet og rettet af. Der bliver bestilt salt hjem til bunde og Lisbeth finder nogle til 
at hjælpe med at strøg salt ud. 
 
Juniormor: Tina Greve har desværre ikke mulighed for at forsatte som Juniormor, og der skal findes en ny. 
Det kan evt. være et forældrepar, som har lyst til at overtage. 
Der kommer et opslag på hjemmesiden.  
 
Der er General forsamling den 19. februar 2015. husk forsalg inden den 31.12 2014 også indstilling til Fair 
Play, hvis de skal med på generalforsamlingen. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 5. januar 2015 kl. 19.00 
 
Kirsten Jensen, kom og fremlage et oplæg ang. ridestier i Odsherred. 
Kirsten er tovholder på rideturen for Geopark festival, som finder sted den 8. august 2015. Der rides fra 
OHR 



Kirsten har også deltaget i mange møder ang. kortlægning af ridestier i Odsherred og som vil være til glæde 
for os ryttere og gæsteryttere(turister),  bl.a. er en af ideerne,  at der kan rides fra sted til sted og både hest 
og rytter kan overnatte det samme sted.  Hestecamping. 
  
Alle ønskes glædelig jul og godt og lykke bringende nytår  
 
Fra Bestyrelsen i Odsherreds Rideklub 
 
 
   
 
    
 
 
 


