
Referat fra bestyrelsesmøde den 18. august 2014, hos Allan 
 
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
  
Der er medlemsmøde den 1. oktober, kl. 19.00 i Odsherreds Rideklub. Vi er ved at undersøge muligheden 
for, at der kan komme en foredragsholder og fortælle om regler for trailerkørsel. Allan undersøger 
mulighederne. 
 
På medlemsmøde fremlægges resultatet af D4 HorseShow. I år holdes ingen ”efter hjælpebespisning”, da vi 
holder 25 års Jubilæumsfest den 27. september 2014 for ridehuset og samme dag fejrer vi vores nye 
klubmestre. Der kommer opslag på hjemmesiden. 
 
Årets Jagt rides den 23. august i Asnæs hos Lene Damm, den er delt op i hest og pony felt. 
 
Det er blevet flot med det nye hegn på opvarmningsbanen til spring – som vi modtog støtte til fra Nordea 
Fonden. Der undersøges mulighed for en låge, som kan åbnes hele vejen rundt og ikke kun 90 grader. Det 
er IKKE tilladt at opbinde heste i det nye hegn, da de vil trække det skævt og bide i det. 
 
Vig Festivalen ønsker et samarbejder omkring arealer til camping, Merete tager kontakt til Vig Festivalen 
ang. møde. Hvor min. to fra bestyrelsen deltager. 
 
Det var et problem med strøm til D4 HorseShow, der skal arbejdes på en løsning, og om vi skal havde 
kontakt til NVE. 
 
Ridelejren gik godt, hvor alle rytterne og heste har hygget sig. Det har givet et lille overskud, hvilket er fint, 
da det bare skal hvile i sig selv. 
 
Ang. Ridemærkeprøver undersøger Nina om der er behov for dem i år. 
 
Ved Geopark den 27. juli, havde Odsherreds Rideklub inviteret til ridetur i ”Geo-landskabet”. Der var 40 
ryttere med forskellige heste/pony race, der var mødt op til en rigtig god tur. Kirsten som var ”tovholder” 
for denne dag, tager til evalueringsmøde og måske skal man gentage turen igen til næste år. 
 
Der skal holdes evalueringsmøde i Styre- og koordineringsgruppe for D4HorseShow 2014. Hvor Vemmelev 
og Odsherreds Rideklub deltager. 
 
Der arbejdes stadigvæk på at forbedre vores hjemmeside, så den hurtigere bliver opdateret. 
 
Arbejdsdag den 25. september 2014, den dag skal ridehuset også gøres klar til indendørs sæsonen og 
selvfølgelig skal den være klar til festen.  
 
Der kommer et opslag på hjemmesiden ang. ansøgning om ridehustiderne for 2014/15 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 8. september 2014 kl. 19.00 


