
Referat fra  

Medlemsmøde 

den 1. oktober 2019 kl. 19.00 i 

Odsherreds Rideklub 
 

”Hvad tænker du om klubbens fremtid” - aktiviteter m.m. 
Dressur kursus hvis der er nogen der kommer, hjælper. 

Onsdagshold, skovturer om sommeren.  

Gøre noget for at der kommer flere børn til klubben ved bl.a. at have 

miniridning og andre aktiviteter. 

 

Gode ideer til ridelejer – hvis man er ude i god tid er der penge at søge i fonde 

til specielle ting som man ellers ikke har råd til. Sidste ridelejr var der 30 

deltagere så der skal tænkes ud af boksen hvis der skal søges penge til nogle 

specielle undervisere eller andre aktiviteter. Hvordan holder vi på dem som 

var med på ridelejereen. 

Voksen ridelejrer. Der er steder hvor der kan søges tilskud til dem over 60 
år.   

      Arbejdsaftner før stævner 

                Der ønskes springkurser – springrytter er velkommen til at arrangere 

      Orienteringsridning, Miljøtræning, agilititræning (treck) 

Hvis vi vil noget med klubben, så må vi også selv være en del af det, og 
selv         være aktive og gå foran.  

Oprettet en profil på hjemmesiden og der får oplysninger om ens opgaver. 
Hvis der er en tydelige skriv over hvilke opgaver og tidligere hjælper. 
Facebook, instagram. M.m. 

D4 HorseShow 2020?  - nye ideer og tiltag 

Vemmelev er med næste år. 2020 

Der skal være tovholdere til alle poster til D4 HorseShow. Der kommer en 
del hjælpere fra andre klubber, som deltager i stævnet. Nye hjælpere skal 
have bedre info.  



 

-  

 

Status fra byggeudvalget og kom gerne med input, hvordan 

rejser vi pengene? 

 

Udbygning er blevet prioriteret således: 1. Ridebane 2. Bad og toilet 3. 
Handicap 4. Møde og klublokale. 5. Køkken. 6. Tilskuerpladser.  

Økonomi, OHR sat 200.000,00 til projektet, hvis det lykkes. Fonde, 5 afslag 
indtil.  

Laver selv events, som giver penge til kassen 1 maj og første torsdag i 
september 2020. Folke aktikers. Frivillig arbejdskraft, har også en værdi.  

 

 

Info om ovalbane - hvor langt er vi…… 

Ovalbane – Der skal bruges ca, 200000,00 for at lave en bane. 

Der er p.t. samlet penge fra forskellige fonde m.m 110 tusinde og der søges 
fortsat om penge.  

Men de vil prøve at søge flere penge. Der søges nu byggetilladelse.  

Og vi kan på denne måde også være med til at bidrage til klubben. 

 

Kl. 20 byder vi velkommen til fysioterapeut Sigrid Ryssel, 

som vil fortælle om at forebygge skader på sig selv som rytter. 

 

Sigrid fortalt om hvad gør vi ved skader. Hvornår er kroppen klar til at 
komme i gang.  

Øvelser, som styrker og gør os stærke.  

 

Vi vil gerne takke Sigrid og alle andre deltagere for en 

hyggelig aften 


