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Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherreds Rideklub, den 16.maj 2017 i OHR. 

 

 

Deltagere: Henrik Christiansen  

Lisbeth Mortensen  

Pia Gobert 

 Helle Damkær W. 

Tina Kaspersen 

Natasja Slorup 

  

1.  Klubfest 2017: 

Klubfesten afholdes lørdag den 30.september 2017, kl. 18.30 i Vig Forsamlingshus. 

   

2.  Klub Land & Fritid: 

Lisbeth undersøger, om der via klubmodulet kan mailes til medlemmerne i forbindelse med  

"Klub Land & Fritid". 

 

3.  Hjælpere på springbanen til D4 HorseShow 2017: 

Af sikkerhedsmæssige årsager skal hjælpere på springbanen til D4 HorseShow 2017 være  

mindst 14 år. 

 

4.  Udendørs belysning: 

Nedgravning af ledning til udendørs belysning på dressurbane 2 og 3 samt grusspringbanen  

medtages i forbindelse med samlet renovering af strøm på OHRs areal. 

 

5.  Manglende vandtryk hos OHR og Genbrugspladsen: 

Undersøgelser viser, at manglende vandtryk hos OHR og Genbrugspladsen skyldes, at den 

fælles jordledning mellem målerbrønd og OHR og Genbrugspladsen er for lille i forhold til  

det aktuelle og fremtidige behov. 

 

Der er bekymring for, at den nuværende installation heller ikke lever op til de lovgivnings- 

mæssige krav, blandt andet med hensyn til brandslukning og bade/skyllemuligheder for  

Genbrugspladsens personale. 

 

Vig Lyng Vandværk anbefaler, at jordledningen udskiftes til en væsentlig større dimension.  

 

Claus Winther kontakter Odsherred Kommune om mulighed for løsning af problemet samt  

betaling herfor. 

 

6.  Udvidelse og udvikling af OHR: 

Arkitekt Jens Tolstrup og Byggeudvalget deltog. 

Jens fremlagde tegninger og situationsplan for udvidelsen af OHR. 

 

Der ændres således, at dommerrum 3 flyttes til langsiden. 

 

Odsherred Kommunes erhvervskonsulent anbefaler at OHR selv skaffer kr. 1-1,2 mill. 

Bestyrelsen fastholder, at der ikke skal optages lån. 

 

Byggeudvalget anbefaler - på grund af størst mulig fleksibilitet ved diverse hestesports- 

aktiviteter - at der etableres en 20x60 meter bane og en 20x80 meter bane.  

Bestyrelsen ønsker kun 2 stk. 20x60 meter baner. 

 

Bestyrelsen godkendte projektet og Byggeudvalget arbejder videre. 
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7.  Næste møde: 

Torsdag den 15.juni 2017, kl. 19.00 i OHR. 

 

 

 

 


