
Medlemsmøde I Odsherreds Rideklub 

Den 8. oktober 2014 kl. 19.00 

 

 
Der var fremmødt ca. 64 medlemmer. 

 

Dagsorden:  

 

1.  velkomst v/formand Allan Sonne  

Allan bød alle fremmødte velkommen og særlig velkomst til Mette Wittendorff fra Politiet, der startede 

medlemsmøde med at fortælle om reglerne for kørsel med trailer. – Der var stor spørgerlyst hos alle de 

fremmødet.  

 

 

2.  Orientering omkring D4 HorseShow den 3-6. juli 2014  

Indlæg ved Merete Andersen: 

Igen i år blev det en kæmpe succes. Knap 1.500 starter over de 4 dage – 120 opstaldede heste – campingvogn 

og telte i massevis. 

Alt dette er kun lykkedes pga. mange af  jer som sidder her – i alt har der været gang i ca. 150 hjælper. 

Hvad har klubben så fået noget ud af det? overskuddet blev ca. 88.000,- med halvdelen til os. 

Herudover har vi fået penge til renovering af baner, nye klubsponsorer m.v.  

Det har været et kæmpe arrangement, som trækker tænder hos os alle – men de tilbagemeldinger både fra 

ryttere, forældre, sponsorer og tilskuer gør, ja man bliver ”sku så glad”. Det er ikke kun selve planlægningen vi 

har fået stor ros for, men den hjælpsomhed og imødekommenhed alle hjælpere hele tiden viste overfor vores 

gæster. Godt gået!! Det fortjener et klap. 

I år har vi valgt at holde medlemsmøde i stedet for evalueringsaften – Så I er blevet snydt for evaluerings mad 

men i stedet har klubben betalt musikken til klubfesten.  

Den store presseomtale vi har fået ved stævnet tror jeg også er medvirkende til at omgivelserne i Odsherred 

har fået øje på OHR. Bl.a. har vi haft en henvendelse fra Vig Festivalen som ønskede at lave en VIP camping 

her med mulighed for opstaldning af hest. Vi har haft et spændende møde med Vig Festivalen, men et flertal i 

bestyrelsen har takket nej, idet vi skulle forvente at bruge ca. 30 hjælpere – som selvfølgelig ville generere en 

indtægt til klubben. 

 

Diverse investeringer i 2014 

Vi har brugt en del penge i dette år: 

Ny hjemmeside – med medlemsregistrering. 

Dressurbanerne har fået flis. 

Hegnet omkring springbanen (Det halve fra Nordeafonden resten fra en anlægspulje fra Odsherred 

Kommunen) 

Kommunen har også foræret os en varmepumpe til Rytterstuen 

Vi har brugt 50.000 til nye energivenlige lysamaratur til ridehallen, hvor Kommunen har givet accept på, at vi 

må tage det med som ekstraordinær vedligeholdelsesudgift over de næste 2 år.  

Springbanen blev renoveret sidste lørdag- 

Vi har fået nye højtalere til arealet 

Indendørs letvægtsspring 



Vores medlemstal har desværre været faldende i år. 

Vi er p.t. 245 medlemmer – mod sidste år ca. 315.  

 

Orientering om ridehustider 

Ved Nina 

Det har ikke været let i år at planlægge undervisningstider i ridehuset. Der har ikke været den store fleksibilitet 

hos undervisere og rytter. Og samtidig har den nye skolereform gjort at ridehuset vil være mest belastet fra kl. 

16-20, det er ikke lykkes at undgå springundervisning to dage i træk. Tiden er delt ud fra de ønsker, som er 

indkommet, og nogle tider er altid mere populære i forhold til andre. 

Christina Madsen: har vi ikke nået smertegræn for undervisningstider? 

Marianne Søderlund: Skulle man forsøge med en begrænsning af undervisningstimer. Max antal timer. 

Kirsten: Det er vel stadigvæk den øverste ende i ridehuset, der benyttes til undervisning? 

Jeanette: Kan der ikke stilles et nyt forslag til generalforsamlingen, hvor medlemmer tager stilling? 

Merete: bestyrelsen skal i begyndelsen af året tage fat på ansøgninger af undervisningstid i ridehuset. 

 

Orientering om nyt udvalgene 

Dressurudvalg ved Jeanette: Dressur udvalget, vil prøve med ”onsdagsholdet” igen, men det bliver måske om 

torsdagen. De vil også blive arrangeret kursus med en dressurdommer, hvor man har mulighed for at ride for 

dommer. 

 

Springudvalg ved Pia: I år prøve man at have lidt spring på grusbanen, og alle som benytter springene 

opfordres til at tag bommen op fra jorden, så de ikke ligger og rådner. 

Der arbejdes stadigvæk på et kursus i ”at gå bane” ved springkonkurrencer. 

Det vil måske være en god ide med lys på springbane så man kan aflaste ridehuset i ydersæsonen. 

Der kommer opslag på hjemmesiden ang. spring i ridehuset, da vi vil prøve at tage dem ud efter brug.  

 

Sponsorudvalg ved Lone: der er igen i år Julebanko den 2. december kl. 19.30, og vi håber at rigtig mange har 

lyst til en julehyggeaften. 

Der efterlyses altid nye sponsere til rideklubben. 

Husk at melde jer til ved OK Benzin – se hjemmesiden 

 

Ridehusetudvalg ved Lone, Der er arbejdsdag den 4. oktober og alle er velkommen. Der er mange opgaver der 

skal gøres. Der vil være opslag på tavlen med alle opgaverne. 

 

 Evt:  

Kirsten: vil der blive arrangeret TREC igen med træning? 

Lisbeth: Dansk Rideforbund arbejder på at alle TREC stævner kommer på Go Live med tilmeldingen. 

Tina: vil det være en ide at tage ringridning op igen og måske træne hver anden søndag.  

Merete: Ang. hjælpermad ved stævner, prøver vi at uddele spisebilletter –så kiosken ved, hvem der skal havde 

hjælpermad. Vi skal tænke på, at hver gang der udleveres en sodavand – skal der sælges fem før den tjent hjem 

igen. 

 

Formanden takkede for et godt møde og håber at se alle medlemmernes til div. aktiviteter 

 

Møde sluttet kl. 21.30 

Ref: Lone Nielsen 


