
Referat fra Generalforsamling i Odsherreds Rideklub den 19. februar 2015. 

 

Ca. 56 medlemmer var mødt frem. Formanden Allan Sonne bød velkommen, hvorefter generalforsamlingen 

gik i gang. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Helle Madsen. Helle blev valg og præsenterende sig selv. 

Helle konstaterede at generalforsamling var rettidigt og lovligt indkaldt. Der var 35 stemmeberettigede 

medlemmer tilstede. 

 

2. valg af stemmetællere 

Lars Thomassen og Vivian Mortensen.  

 

3. a Formanden aflægger bestyrelsens beretning.  

(Se beretningen nederst) 

 

3.b Udvalgene aflægger beretning. 

 

Dressurudvalg ved Mette: Der er afholdt en del stævner igennem året. Der skal lyde en stor tak til alle 

hjælpere, som har været med til at gøre det muligt at gennemføre alle disse stævner. Der har også været afholdt 

dressurkurser med succes og de vil forsætte i 2015. Marianne Sønderlund træder ud af udvalget og der er 

fundet en ny til at tage over. 

 

Jeanette Moberg: En stor Tak til Marianne Sønderlund for hendes indsat og engagement i dressurudvalget 

med sin store viden og erfaring. ”Vi håber stadigvæk, at vi kan spørge dig til råds, og have glæde af din viden. 

Og du kigger os vel også lidt over skulderen i starten”? 

 

IT Udvalg ved Malene Møller Magnusson: Der arbejdes på at forbedre hjemmesiden, så det bliver letter at 

opdatere. 

 

Jagtudvalg ved Allan Sonne: I 2014 startede jagten fra Lene Damm. Der var ca. 40 rytter til start og alle havde 

en god jagt. Jagtudvalget håber på flere deltagere i 2015.  

 

Juniorudvalg ved Tina Greve: Der er afholdt to stævner i 2014. Propositionerne lagt på DRF ”GO Live” og 

derved er der kommet flere starter. Udvalget har også afholdt flere møder, bl. a. har de haft en hyggelig aften, 

hvor de har været ude at Bowle.  

 

Kioskudvalg ved Christina Madsen: De har ”knoklet” til alle stævnerne og en stor tak til alle, som har hjulpet i 

2014. Alle er velkommen til at give en hånd med i 2015.  

 

Køreudvalget ved Hanne Støvlbæk: Vi er fortsat en stabil gruppe på 8 – 10 mulige ekvipager, der kører 1- og 2 

– spand pony og hest. Vi er særdeles tilfredse med muligheden for at benytte OHR’s faciliteter, især i 

vinterhalvåret, hvor det er meget koldt at køre med hest og vogn. 

 

Udvidelsen af brugertiden - i tidsrummet lørdage mellem kl. 13 – 16 - har givet os flere muligheder og større 

fleksibilitet i aktiviteterne. Ligeledes er sikkerheden tilfredsstillende, idet vi kan køre forskudt af hinanden. 



I den forløbne sæson er der trænet mod deltagelse til Maraton Derby – en vinteraktivitet i køreforeningernes 

regi - med en kombination af maratonforhindringer og keglekørsel. Vi bygger baner af forhindringselementer 

og sætter kegleporte op i hele ridehuset, tænder for musikken og så går det løs…. 

 

Næste Maraton Derby afholdes af Dansk Køreselskab her i OHR d. 28. februar med start kl. 10, og der vil 

være deltagelse af 2 ekvipager fra OHR’s køregruppe.  I er særdeles velkomne til at komme og heppe på os - 

og måske får I lyst til en gang at køre med hest og vogn. Det er sjovt og det går ikke stille af. 

 

Vi undersøger i øjeblikket om der er mulighed og grundlag for at få undervisning. Undervisningen vil i så fald 

både kunne foregå sommer og vinter. Ingen tvivl om at flere af os fra OHR’s køregruppe, vil deltage i 

køreforeningernes  stævner for sæsonen 2015 – der er mange forskellige aktivitetstilbud.  For at deltage skal vi 

tillige være medlem af en køreforeningen – det er vi så også blevet. 

 

Som vanlig slutter vi lørdagene af med afprøvning af gode kageopskrifter og kaffe-nik, hvor alle er velkommen. 

Kørefolk har gerne hele familien med, men andre interesserede er også velkomne til en hyggesnak. 

 

Miniudvalg: Miniridelejeren var en succes, hvor man havde lavet flere forskellige aktiviteter, bl.a Trec. Vi har 

fået ny underviser til miniridning. Miniridning foregår hver anden søndag. Der er desværre ikke så mange 

minirytter, men de har nogle hyggelige dage. I efterårsferien, holdte man for første gang en minidag med hygge. 

Det var en succes. 

 

Ridehusudvalg ved Lone Nielsen: Ridehuset kunne i 2014, holde 25 års jubilæum, ” Vi kan takke alle de 

frivillige som byggede ridehuset. Det har vi alle kunne glæde os over lige siden”, I forbindelse med jubilæet 

blev der afholdt en jubilæumsfest, sammen med fejring af de nye klubmestre. Det var en god og hyggelig fest. 

 

Der er afholdt to arbejdsdage, hvor der er gjort rent og vedligeholdt og det er dejligt at se alle der kommer og 

hjælper til. I 2014 er lysamatuerne udskiftet og det vil kunne give en besparelse på vores el regning. Samtidig 

har vi fået opsat en varmepumpe fra Odsherred Kommune til vores rytterstue. 

 

Ridelejrudvalg ved Tina Greve: Ridelejeren blev afholdt i uge 29 og man havde stor glæde af boksene og 

toiletvognen, som man havde lejet i forbindelse med D4 Horseshow. Det var en god ridelejr, hvor Lars 

Birkedal kom og underviste. Der var også etableret et aktivt værksted med bl. a. perler. Det var en stor succes. 

 

Sponsor ved Helle Damkær Winther: I 2014 bestod sponsorudvalget af: Lone Nielsen, Tina Riis og Helle 

Damkær. Desværre er Tina trådt ud, men heldigvis er Jeanette Moberg kommet ind. Lars Thomassen er igen 

på sidelinien og hjælper os. Det er vi meget glade for. Tak for det. 

 

Vi har virkeligt knoklet og nu skal I høre, hvad der er kommet ud af det: 

 Sponsorskilte og links på hjemmesiden Kr. 41.000 

 Julebanko - også sponseret Kr. 5.000 

 OK-benzin - Kr. 8.000 

Jeg vil gerne komme med en opfordring til alle om at oprette et OK-benzin-kort og vælge, at Odsherreds 

Rideklub skal støttes. Vi får derved 6 øre pr. liter du tanker. Hvis du allerede har et OK-kort, så husk at vælge, 

at det er OHR der skal støttes. Hvis I har brug for hjælp, så kontakt endelig Lone, Lars eller mig. 

 

Derudover har vi fået kr. 20.000 fra Nordea Fonden til hegn ved grusspringbanen. Håndværkeren Claus 

Damkær Winther har sponseret 8 paller Herregårdssten, der skal lægges ved containerne ved ridehuset. Sidst 



men slet ikke mindst har vi været aktive ved D4-HorseShow 2014, hvor vi fik kr. 50.000 i sponsor- og 

udstillerindtægt. 

 

Der blev uddelt 283 ærespræmier, der alle var sponseret. Alt lige fra havesakse til flotte dækkener. Jeg vil slutte 

min beretning med at sige en stor tak til alle dem, der stiller maskiner og arbejdskraft til rådighed. Og 

selvfølgelig en kæmpe stor tak til vores medlemmer og sponsorer. Vi fortsætter i 2015. 

  

Springudvalg ved Pia Gobert: I 2014 er der holdt mange stævner med rigtigt mange starter, bla. til vores 

fastelavnstævne. Man vil 2015 prøve at skåne vores Græsspringbane og derved starte op med spring på 

Campingpladsen. I 2014 har man prøvet med at lade springerne blive på grusbanen i vintermånederne, men 

desværre sættes bommene ikke op igen efter brug.  

 

Alle klubmesterne var inviteret med til Jubilæumsfest, men desværre kom ingen, men det var en hyggelig fest 

og alle havde en dejlig aften. 

 

Trec ved Tina Hansen: Året der gik: I 2014 har vi afholdt nogle træningsdage. Den ene træningsdag blev holdt 

som et lille stævne. Det gik fint og deltagere lod til at være glade og tilfredse. Derfor prøvede vi at lave et 

stævne i efteråret. Det måtte aflyses p.g.a. for få tilmeldinger. 

 

Der været to gange ringridning i Vig og Klint, med de sædvanlige 8-10 tilmeldte ryttere.  

Kommende aktiviteter: Vi starter søndag d. 10-5-2015 med et orienteringsridning, hvor vi vil invitere 

medlemmerne i D4 og ikke medlemmer. Desuden planlægges der ringridning i Vig den 21-06-2015 og den 

sidste weekend i Juli i Klint. 

 

Vi prøver at se hvor mange der kommer til orienteringsridning og er tilslutningen stor, vil vi måske forsøge 

med et Trec stævne i efteråret. Vi føler det har været lidt op af bakke, da vi har forsøgt flere gange, men har 

måtte aflyse pga. manglende tilslutning.  

4. a). Det reviderede regnskab for 2014 forelægges til godkendelse. 

Kasserer Merete Andersen fremlagde regnskabet. I stedet for et budgetteret underskud kom vi ud med et pænt 

overskud. Det er især stævnerne og D4 HorseShow, som har været med til at give det pæne overskud. En stor 

ros til alle der har hjulpet.  

 

Vi har været færre medlemmer i 2014, og derved ikke fået det samme tilskud fra Kommunen. Kiosken har 

haft et pænt overskud og der har været en gennemgang af sortimentet og det er rettet til i forhold til 

efterspørgsel. 

 

Med økonomisk hjælp fra Nordea fonden og Odsherred Kommune, er hegnet omkring Grusspringbanen 

blevet skiftet for at øge sikkerheden.  

 

På ridehusdriften håber vi på en besparelse i 2015, da alle lysarmaturer er udskiftet. 

 

Overskuddet er på ca. 40.000 kr. Vi har en sund økonomi i Odsherreds Rideklub, men vi skal vise 

mådeholdenhed, da vi har mange vedligeholdelses omkostninger. Vi betaler af på vores gæld til kreditforening, 

men det kan ikke betale sig at lægge lånet om, pga. omlægnings omkostningerne. 

 

Der var ingen kommentarer til regnskabet og det blev godkendt. 



b). Budgettet for 2015 forelægges til godkendelse. 

Merete Andersen: Der forventes det samme antal medlemmer i 2015 som i 2014. 

Der var gennemgang af budget. Vi er meget afhængig af vejret ved vores stævner og vores sponsorer, men vi 

forventer et overskud før afskrivning og et lille minus efter afskrivning. Budgettet for 2015 blev vedtaget. 

 

5. Fastsættes af kontingent for 2015 

Bestyrelsen foreslå uændret kontingent for alle medlemmer i 2016. Det blev godkendt 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag er modtaget 

 

Generalforsamlingen suspenderes og der blev uddelt pokaler til årets mest vindende ryttere af  

Marianne Søderlund: 

 

DRESSUR PONY: 1. Katja Olsen  West Side Pride Pioneer  108 

  2. Signe Løvgreen Madsen Flair Star    59 

  3. Simone Pedersen Kalrsbjerggårds Sharingo   40 

 

SPRING PONY: 1. Jennifer Gobert Lorentzen Play Misty For Me 357 

  2. Jannik Gobert Lorentzen Gribsvads Leading Silver 326 

  3.Sandra Tønnese Hedegårdens Magic 220 

 

DRESSUR HEST: 1. Michelle Søderlund Saveur  366 

  2. Stine Damkær Everything Pilekær 224 

  3. Maria Andersen  Marcellus Gullhøj 156 

 

SPRING HEST: 1. Sigrid Ryssel  Contessa S  284 

  2. Sigrid Kamma Køhl Cassiopeia    66 

  3. Malene Møller Magnusson Kjær´s Calida    63 

 

JUNIOR POKALEN: Katrine Greve 

 

FAIR PLAY POKALEN  Marianne Søderlund 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Lisbeth Mortensen – Genvalgt. Nye medlemmer er Helle Damkær Winther og Henrik Christensen 

 

8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen: Vivian Mortensen – Genvalgt 

 

9. Valg af 1. revisor og 1. revisorsuppleant 

Max Christensen modtog genvalg og som revisorsuppleant blev Merete Andersen valgt. 

 

10. Valg til udvalg. 

Se udvalgslisten på hjemmesiden, hvem der har meldt sig til div. udvalg. 

 

11. Eventuelt 



Tina Kapersen fremlagde sine forslag til drøftelse. Det er lavet som et oplæg til bestyrelsen og en ide til 

forbedring af de forskellige forhold i Odsherreds rideklub. 

Marianne Søderlund: er der nogle løsningsforslag til ”ønskeliste”, Er der taget stilling om de tre spring skal 

tilbage i ridehuset? 

Allan: Det er springudvalget som tager beslutning om de tre spring i ridehuset.  

Pia Gobert: Spring udv. er ikke for at der skal stå permanente spring igen. Hvis de skal være der, så skal de 

flyttes ofte, så der ikke kommer slidtage på banen det samme sted hele tiden. Dressurryttere er velkommen til 

at ride selv om der er springudvisning. Indgangen til ridehuset kan ikke flyttes.  

Nina Theill: hun savner de tre spring i ridehuset, det er ikke så let selv, at flytte spring ind når man kommer 

alene.  

Tina Kapersen: Der er mange som ønsker de tre spring tilbage i ridehuset.  

Lene Rasmussen: Hun savner også de tre spring i ridehuset. Hvordan har dressurrytterne med de tre spring  

Rene Hocke: Han mangler også de tre spring i ridehuset og de kommer desværre ikke og træner mere, da det 

ikke er let at slæbe spring ind og ud af ridehuset. 

Mille: Det er ikke let at flytte springene frem og tilbage, hvis man ikke har nogle til at hjælpe sig. 

Vivi: Det er fint, hvis der kun stod de tre spring, men det er også fint hvis der ikke er nogle spring. 

Mette Christiansen: Det er fint hvis kun to eller tre spring står fast i ridehuset– det er også ok for 

dressurrytterne. Bare der er en 20x20 volte så man kan longere. 

Pia Gobert. Vi har flyttet springene, til glæde for dressurrytterne.  

 

Lars Thomasen: Holdes der medlemsmøde? Så man kan komme med nye punkter og tiltag til debat for 

medlemmerne. 

Merete Andersen: Ideen med Oval bane er kommet fra medlemmer, og vi skal nok kigge på andre grene i 

vores sport, og Kirsten der arbejder på Oval bane, kommer med økonomisk og praktisk oplæg. 

Christina Madsen: Har man tænkt på ny bund til ridehuset? Der er stor hul ved F.  

Allan Sonne: Vi har prøvet at få rettet den af, men undergrunden er ikke rettet rigtig af og det kræver at man 

tager hele bunden ud. 

Tina Hansen:  Etablering af Trec arrangementer og kørsel har givet nye medlemmer. 

Katrine Greve: opfordrer alle til at tage hestepære ud og feje staldgang efter sig. 

Helle Madsen: Gør opmærksom på at man selv meddeler sine point ind til distrikt pokalen og det er til 

Marianne Sønderlund. 

Marianne Søderlund tager sig stadigvæk af ranglisten til Odsherreds Rideklub. 

Tina Nielsen melder sig som Junior mor og derefter gennemgås udvalgslisten til Junior udvalget. 

 

Formanden takker Merete Andersen og Lone Nielsen for deres arbejdet i bestyrelsen i Odsherreds Rideklub 

og han takkede for god ro og orden. 

  

Dirigenten Helle Madsen takkede af kl. ca. 21.00 

 

Odsherreds Rideklub - Årsberetning 2014, ved formanden Allan Sonne  

 

2014 var igen et aktivt år for OHR, med mange stævner og en hel del forskellige breddeaktiviteter. Vi har 

afholdt: 

 Individuelt klubmesterskabsstævne 

 4 udvidede klubstævner 



 2 juniorstævner 

 2 distriktsstævner 

 D4 horseshow 

Distriktsstævnet i august, med mesterskaber i alle discipliner for både pony og hest, blev afviklet på opfordring 

af distriktsbestyrelsen. De begrundede opfordringen med at OHR har nogen af de bedste baner og faciliteter, 

der sikrer de bedste betingelser for afholdelse af mesterskaberne. Desuden er OHR kendt for at have rigtig 

godt styr på administration og afviklingen af stævner. Der var desværre et skuffende antal starter ved stævnet, 

som også var plaget af en del regn. 

D4 Horseshow havde til gengæld, både mange starter og igen et fantastisk godt vejr! I alt blev der afviklet ca. 

500 dressurstarter og ca. 1000 springstarter, over de 4 dage stævnet varede. Desuden afholdtes lørdag aften, 2 

vellykkede rytterfester. En fest for børn i kiosk Volten og en for de voksne i teltet. Horseshowet, der afvikles i 

samarbejde med Vemmelev Rideklub, tiltrækker både mindre og mere erfarne ryttere på mange forskellige 

niveauer og der var klasser fra LE til MB i spring samt fra LD til MA i dressur.  

Til stævnet blev der etableret campingplads, toilet- og badefaciliteter samt opsat 120 bokse til de deltagende 

ponyer og heste. Desuden blev der opsat ølvogn og festtelt, samt et udekøkken til campisterne. Alle disse ting 

er kun muligt fordi klubbernes medlemmer bakker op om arrangementet og gør en kæmpe indsats. Vi takker 

mange gange for jeres hjælp!  

Vi fik meget ros fra deltagere og officials og til vores store glæde gav stævnet et stort oveskud til deling mellem 

de 2 klubber. 

Og så til årets placerede ved diverse mesterskaber: 

Sjællandsmesterskab spring pony kategori II: Jannik Gobert Lorentzen/Gribsvads Leading Silver nr. 4 

OHR´s ryttere opnåede flg. placeringer i Distriktsmesterskaberne: 

 Spring pony for klubhold. Vinderhold: Kimmie Theill/Chiwas & Jennnifer Gobert 

Lorentzen/Højvangs Kanilla & Marie R. Sonne/Lady Gaga & Sandra Tønnesen/Hedegårdens Magic.  

 Spring pony kategori II: Filippa My/Svenstrupdals Sound Of Sweetness nr. 2 

 Spring pony Kategori I: Marie R. Sonne/Lady Gaga nr. 3 

 Dressur hest: Michelle Søderlund/Saveur nr. 3  

 Dressur hest: Tenna Abel Larsen/Rio H nr. 4 

OHR’s individuelle klubmesterskaber: 

 Dressur pony: Julie Lundby Petersen og Mar Maja Hector  

 Spring pony: Sine Bach Jensen og Holmgaards Dali 

 Dressur hest: Annika Løvmose Holm og Bucklands Donna 

 Spring hest: Maren Frydendahl og Celine  

 

OHR’ Juniormestre: 

 Spring: Cebina Theill og Chiwas 

 Dressur: Sara Kubert og Gobjergs Nuggi  



Ranglistevinderer i D4  

 Hest dressur: Michelle Søderlund og Saveur.  

 Pony spring: Jannik Gobert Lorentzen og Gribsvads Leading Silver  

I årets løb er der udover stævner afholdt flg. aktiviteter: 

 Ryttermærkeprøver 

 Klar parat start kursus 

 Kørsel 

 Miniridning 

 Løsspringning 

 Trec træning 

 Træning til ringridning inkl. Turnering i Vig og Klint 

 Desuden den faste undervisning i spring og dressur 

 3 stk. ridelejre 

 Jagt 

 Torsdagsridning ”old girls & boys” 

 Banko 

Som et nyt tiltag afholdtes Geopark ridetur, der foregik i det smukke landskab omkring klubben og Hønsinge 

Lyng, i slutningen af juli. 

Alle disse aktiviteter gør at vi har en meget bredt favnende rideklub, der udover stævner også tilgodeser en 

bred vifte inden for hestesport. Det er vi i bestyrelsen glade for og det er kun muligt fordi der er nogen der 

med ildhu planlægger og gennemfører de forskellige arrangementer. Tak for jeres indsats!  

Uden vores firebenede venner foregik der også mange ting. Her skal bl.a. nævnes: 

 Malerdage 

 Klubaften med foredrag om trailerkørsel 

Der har været afholdt planlægningsmøder til D4 Horseshow og 2 medlemsmøder. På medlemsmøderne har 

medlemmerne haft mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til bestyrelsen. 

Sidst men ikke mindst holdt vi jo et brag af en klubfest i forbindelse med afholdelsen af klubmester-skaberne 

og fejringen af ridehusets 25 års fødselsdag. Her skal selvfølgelig også lyde en stor tak til alle der har lagt energi 

i afholdelsen af disse aktiviteter. 

Klubben har i det forløbne år foretaget følgende forbedringer og nyindkøb: 

 Indkøb af lette springstøtter til brug i ridehuset 

 Flis på de 3 udendørs dressurbaner 

 Omkring grusspringbanen er der opsat nyt hegn, som delvist blev sponsoreret af Nordea 

 Renovering af springbanen med et tyndt lag muld og isåning af nyt græs 

 Nye energibesparende LED rør er opsat i ridehuset inden indendørssæsonen  

 Opsætning af varmepumpe i rytterstuen 

Desværre blev vi nød til at indkøbe en anden traktor da den gamle blev stjålet. Heldigvis have klubben en 

forsikring der dækkede det meste af beløbet til nyindkøbet. 



2014 blev året hvor vi overgik til elektronisk medlemsadministration og i den forbindelse fik vi også lavet en ny 

hjemmeside. Det er nu blevet væsentlig lettere for kasseren at holde styr på indmeldelser og den 

regnskabsmæssige del er blevet meget nemmere. Det er desuden blevet mere overskueligt for medlemmerne 

at planlægge sine ridehusbesøg, da ridehuskalenderen dagligt opdateres med undervisning og andre aktiviteter. 

I forbindelse med registreringen skulle medlemmerne give tilsagn om, hvor de havde interesse i at lægge deres 

kræfter i forbindelse med hjælp til rideklubben. En del medlemmer har desværre ikke taget dette tilsagn 

alvorligt og vi har oplevet at det har været svært at skaffe hjælp til klubaktiviteterne. Det er vi selvfølgelig skuffet 

over, da rideklubbens drift udelukkende er baseret på frivillig arbejdskraft. 

Vi er pt. 234 medlemmer fordelt på 84 juniormedlemmer, 142 seniormedlemmer, 6 passive medlemmer, 

2 æresmedlemmer 

Jeg vil slutte, med at takke alle der har ydet en indsats for Odsherrede Rideklub i det forløbne år. Det være sig 

medlemmer, lodsejere, sponsorer og presse. En særlig tak skal lyde til Odsherred kommune, som i 2014 har 

været særdeles venligt stemt overfor rideklubbens energibesparende tiltag. Kommunen har ydet økonomisk 

støtte til både lys i ridehuset og varmepumpen i rytterstuen, ligeledes har de ydet et restbeløb til hegnet 

omkring grusspringbanen. 

På bestyrelsens vegne 

Allan Sonne 

Formand 

 

 


