
REFERAT FRA MEDLEMSMØDET DEN 5.10.2015 

 

Velkomst og orientering ved Allan Sonne: 

Allan bød velkommen til alle fremmødte. 

Nyanskaffelser: Der er kommet nye vinduer i rytterstuen hvor kommunen har givet et 

tilskud på kr. 10.000,- til dette projekt. 

Der er også søgt om tilskud til nyt hegn til den store springbane. Vi har fået tilsagn 

om  tilskud på kr. 14.000,- til dette projekt. Der skal i alt bruges kr. 64.000,- i alt til 

dette projekt. Vi starter med at sætte hegn op imod kiosken og videre ned til 

dommertårnet, der søges om yderligere tilskud til resten af hegnet til næste år eller 

gennem andre sponsore. 

Der er kommet ny ridehusbund, som blev færdig før beregnet, HUSK AT SAMLE 

HESTEPÆRE OP og hjælp hinanden med at huske det. 

Der kigges efter en mindre baneplaner til den nye ridehusbund. 

Vi er i øjeblikket 249 medlemmer. 

Minirytterne holder åbent hus onsdag i efterårsferien. 

 

D4 HorseShow: 

Merete Andersen orienterede om økonomien fra D¤ Horsehow. Det samlede oveskud 

er 107.000,- til fordeling mellem Vemmelev og OHR. 

Overskuddet til vores rideklub er kr. 53.000.- + kr. 20.000,- til renovering af baner. 

 

Nyt fra udvalgene: 

Spring: Spring er taget ind, men der står stadig 5 spring på den udendørs springbane, 

husk at sætte bommene op hvis de er væltet ned, 

Ridehuset: Der er arbejdsdag den 24.10.15. 



Sponsor: Skilte i ridehuset er attraktive. Der er Julebanko den 1.12.2015. 

Junior: Der mangler en juniormor/far/bedste, meld gerne ind hvis du kender en som 

gerne vil. Der bliver dog holdt juniorstævne med mesterskab den 21. og 22.11.2015. 

Orienteringsridning: Der er orienteringsridning den 31.10.2015 med spisning 

bagefter. 

Dressur: Der er afholdt forskellige kurser bl.a. med John Hvalsø. Hegnet omkring 

dressurbanerne trænger til at blive renoveret og malet. 

Jagt: Vi havde en flot jagt med mange deltagere. 

Mini; Der er afholdt ridelejr og der holdes åbent hus i efterårsferien. 

Onsdagsholdet: Ulige uger kl. 19.30 til hest. Der rides 45 min til 1 time. 

Køreudvalget: Det ”køre”. Der står på ridehuskalenderen senest fredag aften når der 

køres om lørdagen. Normalt køres der hver lørdag mellem kl. 13 og 16  

Geopark; Rideturen gik godt der var 49 deltagere, Så stort fremmøde der synliggør 

ryttere i Odsherred.  

Forslag fra medlemmerne: 

Der blev foreslået at der blev indkøbt en vandgrav. 

 

Nina Theill takkede af for i aften. 

 

 

 

 

 


