
OHR Odsherred Rideklub  
Bestyrelsesmøde 21. marts 2019 

 

Deltagere: Lisbeth Mortensen. Beth1005.lm@gmail.com 

Tina Kaspersen. tinakaspersen@live.dk 

Pia Gobert.  pia@staldbaunehoej.dk 

Henrik Christiansen. Henrikchristiansen2016@gmail.com  

Lone Nielsen.  lni@rosendahls.dk 

Tommy Reenberg (referent) 

Afbud: Natasja Slorup.  

 

Dansk Rideforbund 

Møde invitation D4 Horseshow 6. april 2019 / Lisbet, Pia, Leif og Lone(evt) deltager. 

 

Udvalgsliste / kontaktpersoner i bestyrelsen. 

Opdateret og Lisbeth lægger på hjemmesiden. 

 

Liste over udvalgenes opgaver. 

Listen scannes og rundsendes af Lisbeth mhp input til opdatering. 

 

Børnedyreskue. 

Afholdes 18. august 2019 kl. 9-15. 

 

Jagt 

Afholdes 24. august 2019.  

 

Ovalbane. 

Møde d.d. Britt, Leif / Schak med besigtigelse af mulige arealer. 

På Schaks anbefaling arbejdes videre med en placering. Schak undersøger bundforhold. 

Det videre forløb besluttes når tilbud fra Schak foreligger. 

 

Kiosken. 

Pia ”investerer” i sodavand diverse på tilbud i Rema. Der bliver brug for dem til en del stævner i foråret. 

 

Spejle i ridehus. 

Kontrolleret og er tilfredsstillende fastgjort (Pia). 

 

Genbrugspladsen. 

Lisbeth tager kontakt til pladsen mhp at få ryddet op i affaldet langs hegnet. 

 

Sprinkleranlæg i ridehus. 

De første 50 dyser er modtaget. Montering påbegyndes når alle dyser er kommet. 

Prisen blev det dobbelte af budgetteret pga fejlspecifikation. 

Ifm næste udskiftning af dyser bør overvejes retningsbestemte dyser. 

 

Malerdage. 

Der gennemføres ikke egentlige malerdage (spring) i 2019 men springene kontrolleres efter maj-stævnet og 

males efter behov på de generelle arbejdsdage. 

 



 

Arbejdsdage. 

Søndag 28/4: Heldags / Indendørs / udendørs. 

Leif slår græsset på springbanen inden så spring kan sættes ud. 

 

Onsdag 22/5: Aften / Opgaver besluttes senere. 

 

Mandag 1/7: Aften / Forberedelse til D4. 

 

Onsdag 31/7: Aften / Opgaver besluttes senere. 

 

NKT / Kabler. 

Henrik rykker for sponsorerede 10.000 kr til kabler (2 år siden). 

 

Generalforsamling. 

Procedure ifm nye medlemmer til bestyrelsen drøftet. Bestyrelsen bør have kandidater på valg ved 

afgående medlemmer. 

Initiativer til styrkelse af sammenholdet i klubben efterlyses. 

 

Medlemsmøde. 

Emner: Dragsholm Sparekasse. 

D4 Horseshow / Tovholdere jf stævneplan. 

Klubbens fremtid / Islænder udvalg, byggeudvalg. 

Klubfest / Hjælperfest. 

Lær-at-ride arrangement ifm børnedyreskuet / medlemmers heste til rådighed. 

 Ridelejer. 

 

Odsherred Dyreklinik skal inviteres til fremover at afholde kundeaften i ride klubbens arealer (u/b). 

 

Roskilde Dyreskue  

Skal vi byde på messe hegnet ? Hvor meget ? Pia undersøger priser fra foregående år. 

Der skal etableres at ”afhenter team” som kan stå stand-by hvis vi vinder. 

 

Sponsorater. 

Vig Brugs har tilkendegivet interesse for at sponsorere enkelte arrangementer til fordel for byggeprojektet. 

Iitiativer blandt medlemmerne efterlyses.  

 

Hestevognskørsel i Jyderupskoven. 

Lisbet og Tommy kontakter Skovdistriktet vedr. etablering af marathon forhindring(er). 

 

Odsherred Kommunes borgermøde 28/3. 

Lisbeth Morten mfl. deltager mhp rideadgang til Jyderup Skov / fart begrænsning på 225. 

 

Næste møde. 

Torsdag 25. april kl 19.00 i OHR. 


