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Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherreds Rideklub, den 9.marts 2016 i OHR. 

 

Deltagere: Lisbeth Mortensen 

 Henrik Christiansen 

Tina Kaspersen 

Pia Gobert 

 Helle Damkær W. 

 René Hocke (suppleant) 

 

 

1. Tilladelse til opsætning af 2 containere: 

OHR har ansøgt Odsherred kommune om tilladelse til opsætning af 2 containere på Nygården.  

Center for Plan, Byg og Erhverv har brug for yderligere oplysninger inden der træffes beslutning. 

Lisbeth tager kontakt til kommunen. 

 

2.  Aftale om FastPris - SEAS/NVE: 

Der er indgået 2-årig aftale mellem SEAS/NVE og OHR om fast pris på el og derved en besparelse 

på 15%. 

 

3.  Repræsentantskabsmøde 2016 - Dansk Ride Forbund: 

Afholdes den 16.-17.april 2016 i Kolding. 

Kontakt Lisbeth, hvis du er interesseret i at deltage. 

 

4.  Ridesti: 

Drøftelse om mulighed for adgang til Ravnsbjergvej via lodsejer. 

Lisbeth undersøger nærmere. 

 

5.  Udvalgsliste 2016 - kontaktpersoner: 

Udvalgslisten for 2016 er ajourført med kontaktpersoner og kan ses på hjemmesiden. 

 

6.  Juniorudvalget: 

Bevilget kr. 2.000,00 til aktiviteter og opstart af udvalget. 

 

7.  Medlemsmøde: 

Udsættes til efterår 2016. 

 

8.  El-installationer i OHR: 

Mark gennemgår eksisterende el-installationer og udarbejder udkast til renovering 

og etablering af nye installationer. 

 

9.  Internetforbindelse: 

René undersøger om der er mulighed for forbedret internetforbindelse i OHR. 

 

10. Udendørsbelysning: 

Udskiftning af belysning på trailer-parkering og opsætning af lys på udendørs springbane drøftet. 

René og Mark undersøger nærmere. 

 

11. Sjællandsmesterskab i spring for hold: 

OHR har ansøgt om at afholde Sjællandsmesterskab i spring for hold. 
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12. Skurvogn til springsekretariat: 

OHR har fået tilbud om skurvogn til opsætning i forbindelse med springsekretariat.  

Lisbeth og Tina undersøger nærmere. 

 

13. OHR som certificeret rideklub: 

Drøftelse om muligheden for, at OHR bliver certificeret rideklub under Dansk Ride Forbund. 

Pia undersøger nærmere. 

 

14. Arbejdsdag: 

Onsdag den 18.maj 2016, kl. 17.00. 

Opgaver: 

Alle udendørsbygninger skal males 

Maling af dressurhegn på bane 2 

Lægge fliser mellem containerne 

Rengøring af udendørskiosk, sekretariater og dommerhuse 

Samle sten og skovle hovslag 

Medbring gerne arbejdsredskaber. Husk arbejdshandsker. 

Spisning bagefter. 

 

15. Næste bestyrelsesmøde: 

Torsdag 14.april 2016, kl. 19.00 i OHR.  

 

 

 

 


