
Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherreds Rideklub, den 6.maj 2015, hos Nina. 

 

Deltagere: Allan Sonne 

 Lisbeth Mortensen 

 Nina Theill 

 Henrik Christiansen 

 Helle Damkær W. 

 

1. D4 HorseShow 2015: 

Koordineringsmøde mellem VRCL og OHR afholdes onsdag den 10.juni 2015. 

Både VRCL og OHR udarbejder hjælperlister med navn, adresse og telefon, så vi altid kan komme i 

kontakt med hjælperne. 

  

2. OHRs hestetrailer: 

Klubbens hestetrailer er solgt for kr. 18.150,00 til Gitte Enevoldsen. 

 

3. SuperBrugsen "Gør mere for flere": 

SuperBrugsen har afsat en pulje, der årligt støtter 9-12 projekter og formålet er at styrke fællesskab 

og lokalsamfund. 

OHR ansøger om tilskud til renovering af indendørs rytterstue/kiosk. 

 

4. Registrering og godkendelse af indendørs og udendørs kiosk: 

Meddelelse fra Levnedsmiddelmyndighederne/Fødevarestyrelsen om, at OHRs kiosk ikke kræver re-

gistrering og godkendelse, da salget er fordelt på flere gange i løbet af året og ikke overstiger 30 

dage totalt i løbet af et år. 

 

5. Rågeregulering: 

Skov- og Naturstyrelsen har givet tilladelse til rågeregulering på OHRs område.  

 

6. "Fonden for Sjællandske Medier A/S / DAGBLADET", "Næstved Tidende Fonden" og "Holbæk Amts 

Venstreblads Støttefond af 1984": 

Der er afsat en pulje, der yder tilskud til det frivillige arbejde. 30 projekter støttes. 

OHR ansøger om tilskud til renovering af indendørs rytterstue/kiosk.  

 

7. Terrænspringbane i OHR: 

Bestyrelsen afholder møde med terrænspringudvalget torsdag den 28.maj 2015, kl. 18.00.  

 

8. Repræsentantskabsmøde 2015 - Dansk Ride Forbund: 

Lisbeth og Allan deltog i DRF repræsentantskabsmøde den 19.april 2015 i Rebild Bakker, hvor for-

mand for distrikt 4, Helle S. Madsen, blev valgt til bestyrelsen for Dansk Ride Forbund. 

 

9. Ridelejr 2015: 

Det er lykkedes ridelejrudvalget at finde 4-5 voksne til at deltage i udvalget. 

Det bestyder, at der afholdes juniorridelejr i uge 29. Der kommer opslag på hjemmesiden hurtigst 

muligt. 

 

10. Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag den 2.juni 2015, kl. 19.00 hos Allan. 

 

 

 

Ref.: Helle Damkær W. 

 

 


