
Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherreds Rideklub, den 11.marts 2015, hos Lisbeth. 

 

Deltagere: Allan Sonne 

 Lisbeth Mortensen 

 Nina Theill 

 Henrik Christiansen 

 Helle Damkær W. 

 

1. Konstituering: 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 Formand:  Allan Sonne 

 Næstformand: Nina Theill 

 Kasserer:  Lisbeth Mortensen 

 Sekretær:  Helle Damkær W. 

 Bestyrelsesmedlem: Henrik Christiansen 

 

2. Ridesti fra OHR til Jyderup skov: 

Kirsten Egholm Jensen har ansøgt Lokaldemokratipuljen 2015 om kr. 10.000 til etablering af 3 

meter bred ridesti, der skal ryddes i Odsherred kommunes skovstykke mellem Nykøbing-

Slagelsevej og det areal OHR har brugsret til, så man kommer ind/ud ved dressurbanerne. 

Henrik udarbejder tilbud på fjernelse af træer, fræsning af stubbe og rødder, udjævning samt 

indkøb og påfyldning af stabilgrus. 

 

3. Odsherred kommunes anlægspulje på fritidsområdet: 

Byrådet har afsat kr. 400.000 i 2015 og der er ansøgningsfrist 27.april 2015.  

Allan indhenter tilbud på hegn til springbanen. 

Evt. andre forslag drøftes på næste møde. 

 

4. Placering af ny container: 

OHR har indkøbt container til opbevaring af traktor og havetraktor. 

Containeren placeres langs ridehusgavl ved P-pladsen. 

 

5. Beplantning på OHRs område: 

OHR har takket ja til træer og buske fra en planteskole, der er ved at rydde op/rydde ud. 

Planterne står i potter ved den nye container og skal udplantes i april 2015.  

Vi mangler hjælp til beplantning, så kontakt Lisbeth hvis du vil give en hånd med. 

 

6. D-4 HorseShow: 

Tjekliste er opdateret og udleveres på fællesmøde med Vemmelev Rideklub. Mødet afholdes 

den 16.3.2015 og Allan, Lisbeth, Henrik og Nina deltager. 

 

7. OHRs hestetrailer: 

Der er stort set ingen udlejning af OHRs hestetrailer mere, hvorfor den sættes til salg på 

hjemmesiden. Mindsteprisen er kr. 15.000 og der modtages bud indenfor 1 måned. Allan står 

for salget. 

 

8. Nedsættelse af aldersgrænse - juniorudvalget: 

Forespørgsel fra ponymor Tina om nedsættelse af aldersgrænsen fra 13 år til 12 år for optagel-

se i juniorudvalget  

Bestyrelsen har godkendt, at aldersgrænsen nedsættes til 12 år som en 1-årig forsøgsordning. 

 



9. Deltagelse i oldboys og oldgirls klasser uden medlemskab: 

Anders Davidsen, Lestrupgaard Hestepension, foreslår at ryttere kan deltage i oldboys og old-

girls klasser ved OHRs E-stævner uden medlemskab af OHR. 

Bestyrelsen har godkendt, at hver rytter kan deltage 1 gang i disse klasser uden medlemskab.  

Der er ikke mulighed for at benytte OHRs faciliteter til træning m.v.  

 

10. DRF repræsentantskabsmøde: 

OHR har 5 stemmer. 

Lisbeth og Allan deltager den 19.april 2015.  

 

11. Veste med OHR-logo: 

Forslag om indkøb af gule veste med OHR-logo, der skal benyttes ved stævner for at synliggø-

re, hvem der er hjælpere. 

Nina indhenter pris på 20 stk. 

 

12. Ridehustider: 

Fra indendørssæsonen 2015 og fremover er der følgende fordeling i ridehallen: 

Tirsdag og torsdag: spring 

Mandag og onsdag: dressur 

Der står max. 3 spring fast i ridehuset. 

Allerede nu kan undervisere, der har tænkt sig at søge ridehustider begynde at planlægge.  

 

13. Medlemsmøde: 

Medlemsmøde for OHR-medlemmer afholdes torsdag den 16.april 2015, kl. 19.00 i OHR. 

 

14. Jagt: 

Jagt afholdes lørdag den 29.august 2015. 

 

15. Køkken: 

Tilbud fra Håndværkeren Claus Winther om et nyere, gratis køkken fra et nedrivningsprojekt.  

Vi har takket ja og forventer at køkkenet opsættes i udendørskiosken. 

 

16. Øvrige henvendelser: 

Vi har takket nej til Lillebror Lotteriet. 

Vi har takket nej til Team Club medlemskab af Nygaard Rideudstyr.  

 

17. Næste bestyrelsesmøde: 

Torsdag den 9.april 2015, kl. 19.00 hos Helle.  

 

 

 


