
Medlemsmøde for OHR’s juniormedlemmer samt forældre den 22.8.2016 

 

Der blev budt velkommen og det er dejligt at der er så mange som møder op ca. 49 personer. 

 

Der var drøftelser om hvad vi skal gøre for at få nogle aktiviteter i gang for alle medlemmer mellem 0 og 18 

år. 

 

Ridelejr: Skal måske ligge på et andet tidspunkt da alle er mætte efter D4 HorseShow, Vig Festival samt at 

der også skal være plads til ferie med familien. 

Der var ønske om at der var flere juniormedlemmer som kunne deltage og have indflydelse i planlægningen 

af programmet. 

 

Aktivitetsdage/samlingsdage: Der blev drøftet at der kunne laves nogle dage/aftener f.eks. hver anden 

måned hvor der var nogle som på skift arrangeret hvad der skal laves.  

Der mangler arrangementer som ikke vedrører stævner. 

Vi prøver at afholde det første arrangement søndag den 18.9.2016 kl. 16.00 i OHR uden hest, indbydelse 

følger. Giv lige Lisbeth besked om du vil være med til at arrangere denne eftermiddag. 

 

Facebookgruppe: Der har i mange år været en FB-gruppe som hedder OHR’s juniorudvalg – den gruppe er 

nu lavet om og hedder OHR juniormedlemmer og er beregnet til juniormedlemmer og deres forældre, så de 

medlemmer som er fyldt 18 og ikke har børn som er medlem af klubben skal ikke være i gruppen. 

Der må ikke annonceres med alt muligt som er til salg i denne gruppe. 

Så er du juniormedlem eller forældre til juniormedlemmer kan du anmode om optagelse i gruppen. 

 

Hjemmesiden: Der er mulighed for at lave invitationer via hjemmesiden, det kræver blot at alle har 

ajourført deres mailadresse på deres profiler, ellers får de ikke invitationerne. Det er jo ikke alle som er på 

Facebook. 

 

Juniorudvalget:  Der mangler juniormor/far da Mille og Rene Hocke har valgt at trække sig. Så hvem har 

lyst – kontakt Lisbeth Mortensen. 

 

23.8.2016 Lisbeth Mortensen 


