
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. februar 2015, hos Merete 
 
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill  
 
Der var gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen den 19. februar 2015.  
Der er udsendt en indkaldelse og dagsorden pr. e-mail (husk kontingent skal være betalt for at have 
stemmeret). 
 
Bestyrelsen vil prøve at finde en deltager til repræsentantskabsmøde i Dansk Rideforbund, den 19. april 
2015 i Rebild. 
 
Alle Børneattester er underskrevet og skal indleveres til Odsherred Kommune senest den 15. februar. 
 
Ridehusbunden er blevet rettet af ved arbejdsdagen (eftermiddagen). Hele ridehuset blev fejet og gjort 
rent.  Der var flere, som kom og hjalp bare et par timer og det var dejligt. Vi kom det hele igennem.  
 
Der er kommet en henvendelses fra Dressurudvalget ang. bevilling til maling af hegnene omkring dressur 
banerne. Dressurudvalget vil selv stå for, at arrangere og male af hegnene, selvfølgelig med hjælp fra 
medlemmerne af Odsherreds Rideklub. 
 
Det er igen muligt at søge anlægsmidler ved Odsherred Kommune.  Kommunen skal modtage ansøgning 
inden den 27. april 2015.  
  
Merete har fået registeret Rideklubbens mobil i rideklubbens CVR nr. Lisbeth er ved at undersøge 
muligheden for nye abonnenter. 
 
Medlemslisten blev gennemgået, og dem med restance modtager en rykker og derefter bliver de slette på 
medlemslisten. Medlemsliste sættes på opslagstavlen i ridehuset. (husk der skal betales kontingent før brug 
af OHRs faciliteter). 
 
Sigrid Køhl er desværre stoppet  som webmaster, da hun er flyttet fra kommunen. Mads og Malene 
overtager hjemmesiden.  
 
Der er afhold møde med Vemmelev Rideclub, ang. D4 HorseShow 2015. Problemerne med Strøm og IT, skal 
løses inden opstart af stævnet.  Der indkaldes til møde i koordineringsgruppen den 16. marts 2015 i OHR 
 
Kirsten Jensen, har sendt en ansøgning til Odsherred Kommune ang. ridesti fra Odsherreds Ridekub til 
Jyderup skov. Forslaget for etablering af ridestien er langs Nykøbing-Slagelsevej.  
 
Efter generalforsamlingen vil der blive indsendt ansøgning til Dansk Rideforbund. Vi vil herefter arbejde 
frem mod en certificering af Odsherreds Rideklub. 
 
Der er kommet en henvendelse fra ”Futtes Pandekager” ang. leje af en stand ved vores stævner. Vi takker 
Nej. Da vores kiosk lægger et stort og flot stykke arbejde i salg, og har et pænt udvalg af varer, og derved 
skaffer et overskud til klubben. 
 
Næste bestyrelsesmøde aftales efter Generalforsamlingen. 



 


