
1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherreds Rideklub, den 15.juni 2017 i OHR. 

 

 

Deltagere: Henrik Christiansen  

Lisbeth Mortensen  

Pia Gobert 

 Helle Damkær W. 

Tina Kaspersen 

Natasja Slorup 

  

1.  Klubfest 2017: 

Klubfesten afholdes lørdag den 30.september 2017, kl. 18.30 i Vig Forsamlingshus. 

Pris kr. 50,00 pr. person. 

Lisbeth skriver opslag på hjemmesiden. 

   

2.  Regnskab OHR: 

Lars Thomassen har gennem flere år bogført klubbens regnskab, men har valgt at stoppe ved  

udgangen af 2016. Bestyrelsen siger mange tak for det store arbejde Lars har ydet som frivillig.  

Dejligt at han fortsætter ved bankospillet.  

Det blev besluttet, at klubben fremover benytter det regnskabssystem, som vi har til rådighed  

via klubmodul og som vi allerede betaler for. 

I forbindelse med omlægningen saneres de mange aktivitetskonti, således at alle aktiviteter  

fremover bogføres samlet: 

 

• Hovedoverskrift:   Stævne og aktivitet 

• Indtæft: Starter 

• Udgift: Dommere/TD m.v. 

• Udgift: Rosetter og øvrige udgifter 

•  

Efter hvert stævne/aktivitet skal alle udvalg, som hidtil, aflevere regnskab incl. evt. kontant- 

regnskab til kassereren. Enten via stævneprogrammet, eget regnskab eller via skabelon, som  

kan hentes hos formanden. 

 

3.  Indbydelse til møde med Byggeudvalget: 

Bestyrelsen deltager i møde med Byggeudvalget den 24.august 2017.  

 

4.  DRF-certificering af OHR - 1.del: 

Der arbejdes på velkomstmail til nye medlemmer samt orienteringsmail til alle medlemmer:  

• Klubbens historie 

• Sikkerhed 

• Faciliteter 

• Vejinformation 

• Ridehusregler 

• Benyttelse af udendørsbaner 

 

5.  Manglende vandtryk hos OHR og Genbrugspladsen: 

Undersøgelser viser, at manglende vandtryk hos OHR og Genbrugspladsen skyldes, at den 

fælles jordledning mellem målerbrønd og OHR og Genbrugspladsen er for lille i forhold til  

det aktuelle og fremtidige behov. 

 

Jordledningen udskiftes til en væsentlig større dimension. 

Genbrugspladsen indhenter priser. 

Odsherred Kommune oplyser, at udskiftningen er uden udgift for OHR. 
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6.  Hjemmesiden: 

Medlemsliste pr. 14.6.2017 kan ses på hjemmesiden. 

 

7.  Benyttelse af OHRs springbaner: 

Springudvalget udarbejder regler for benyttelse af OHRs springbaner. 

 

8.  Benyttelse af OHRs dressurbaner: 

Dressurudvalget udarbejder regler for benyttelse af OHRs dressurbaner. 

 

9.  Undervisning i OHR uden at være medlem: 

Forespørgsel om mulighed for at prøve en underviser i OHR uden at være medlem.  

Bestyrelsen har godkendt, at man kan prøve en underviser en enkelt gang uden at være medlem. 

Efterfølgende undervisning kræver medlemskab. 

 

10.  Flis til springbaner: 

Flis til springbaner er bestilt og leveres i uge 27. 

Det er et nyt flis-produkt, der afprøves på springbanen. 

Dressurrytterne opfordres til at teste, om produktet eventuelt også kan anvendes på dressur- 

banerne. 

 

11.  Næste møde: 

Torsdag den 10.august 2017, kl. 19.00 i OHR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


