
Odsherreds Rideklub Generalforsamling 2017 
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 på Ny gården  
 
72 medlemmer var mødt frem. Formand Lisbeth Mortensen bød velkommen, hvorefter 
generalforsamlingen gik i gang.  
  
1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Helle Madsen. Helle blev valgt og præsenterede sig selv.  
Helle konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.  
Der var 37 stemmeberettigede medlemmer til stede.  
 
2. Valg af stemmetællere  
Nete og Lene  
 
Derefter rykker punk 11. op  
11. Orientering om ridehus 2 fra Byggeudvalget. 
 
Helle Damkær Winther fortalte kort om byggeudvalget, som består af Merete Andersen, Signe 
Nordahl, Thomas Holte, Claus Damkær Winther, Helle Damkær Winther, Marianne Huitfeldt, 
Lone Nielsen. 
Projektet skal finansieres af fondsmidler og bidrag og der optages IKKE lån. 
”Aftalen der er indgået med Arkitekten Jens Tolstrup, går på, at de først får et honorar når vi 
har midlerne til gennemførelse af projektet”.  
 
Derefter fremlagde Lone Nielsen formålet med Ridehus 2/ forlængelse af ridehuset . 
 
”Ridehuset er 27 år gamlt, den gang man byggede det, var for at fremtidssikker Odsherreds 
rideklub. Det opfyldet de behov vi har pt. men fremadrettet skal der tænkes nyt. 
  
Formålet med at udvidelsen af ridehuset er,  at Odsherreds rideklub kan tilbyde nye 
muligheder for medlemmerne ved at forbedre forholdene og faciliteterne . 
Der vil være mulighed for at tilbyde handicap ridning og især i dagtimerne, som er de timer, 
hvor der er få medlemmer, som anvender ridehuset. 
Der kommer også en ny stor målgruppe af seniorer, som gerne vil være aktive i hverdagen med 
ridning. 
Samtidig skal vi tilbyde junior og mini-rytterne nye muligheder. Det vil både komme bredde og 
elitelte til gode. Der vil blive mulighed for træningssamlinger og kurser.  
En del af udvidelsen har de faciliteter, som der bruges ved stævner og ridelejre, det vil gøre, at 
vi ikke skal ud og leje disse forhold, så som toiletter og bad. 
Der vil blive bedre opvarmningsforhold ved stævner, og derved er det mere attraktivt at 
komme som rytter. 
Vi har prøvet at tænkte det som en helhed, hvor faciliteter ville kunne bruges både udendørs og 
indendørs. 
 
Vi har fået et forhånds tilsagn fra Odsherred Kommune, der har pålagt at vi KUN kan forlænge 
det nuværende ridehus. Derfor kan der IKKE  bygges to ridehuse   
Projektet gennemføres ved prima at bruge lokale håndværker og her tænker vi især på vores 
sponsore.  
 



Arkitekten Jens Tolstrup fremviste  foreløbig tegninger og fortalte om ideen bag forlængelsen 
af ridehuset, hvor der vil blive en 80+60 meter bane, med nye ”dommerhuse”, bad og 
toiletforhold, og tilskuerpladser. 
  ”Vi har stadigvæk ikke prissat projektet, men der arbejdes på et udkast til søgning af 
fondsmidler” 
 
3.a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning  
Se beretningen nederst. 
  
3.b. Udvalgene aflægger beretning.  
Dressurudvalg:  
Ingen beretning – men de har haft et godt år  
It-udvalg:  
Ingen beretning  
Jagtudvalg:  
De efterlyser et nyt sted til at afholde jagt. 
Juniorudvalg:  
Det har været en succes at afholde junior- og minidag uden hest, der er blevet hygget og leget  
Kioskudvalg:  
De takker af og siger tak til alle der har hjulpet til igennem årerne og ønsker de nye  kræfter 
held og lykke  
Køreudvalg v/ Lisbeth Mortensen:  
Der er tilgang af nye kuske. Der har også været afhold kurser og der var stor tilslutning.  
Vi opfordre alle til at kigge forbi, når der er kørsel. Der er altid tid til en kop kaffe og en snak.  
Miniudvalget v/ Lone Petersen:  
Der mangler desværre miniryttere.  
Ridehusudvalg  
Ingen beretning  
Ridelejrudvalg: 
Der var desværre ikke tilslutning nok til ridelejren, så derfor blev den aflyst. 
Sponsorudvalg v/ Lone Nielsen:  
”Først en stor Tak til alle som har støttet Odsherreds Rideklub i 2016, i form af bidrag, 
præmier, lån af maskiner og arbejdskraft. 
I 2016 var Equsana titelsponsor ved D4 Horse Show og Sjællandsmesterskabet, og det blev 
modtaget rigtig positiv og den limegrønne farve lyste godt op ved begge stævner. 
Der var rigtig mange sponsorer, som støttet op ved disse to stævner med bidrag og 
ærespræmier og de skal alle havde et stor tak for deres støtte. 
Vi har i 2016 samlet ca. 45.500, kr.  på skiltet, banner, stævner og julebanko, som er gået til 
klubbens arbejde til glæde for os alle.  
Ved D4 Horse Show fik vi 43.000 kr. i kassen +div ærespræmier  
Der er indsamlet  ærespræmier for ca. 50.000 Kr.   
I 2016 har Equsana sponseret et dobbelt spring – som vi har haft stor glæde af. 
Vi har også stor glæde af OK Benzin, hvor vores medlemmer har tanket sig til et beløb på ca. 
9.000.- kr. 
Så husk at få tilmeld dit OK kort,  hvis det ikke er det. 
  
Desværre forlader Jeanette og Lars sponsorudvalget for at bruge energi deres på andre 
opgaver. DE skal havde Stor tak for deres indsat og I er altid velkommen tilbage igen.  
Heldigvis har Jette og Lars sagt ja tak til at hjælpe med Julebanko. 



Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle rytter,  som modtager ærespræmier ved 
stævnerne, til at huske at sige tak til vores sponsore for præmien.  
Så send et billede at hest/ponyen med det nye hovedtøj eller klokker, eller bare send en sms og 
sig tak. Det betyder meget for vores sponsore, at vi husker for dem.  
 
Spring: V/ Pia Gobert  
Der er i passet godt på vores græsspring bane, den er både tromlet og der er sået græs, så det 
er en god bane og rytterne er glade for at starte springklasser her i Odsherreds rideklub. 
Det er godt at der er mange, som har lyst til at hjælpe og vi har det hyggeligt, selv i regnvejr. 
Malerdagene er ikke kun for springfolket, da man i 2016 valgte at male det ene dressurhegn, 
med hjælp fra Henning Andersen, vi vil gerne sige stor tak til Henning 
”Vi har fået meget ros for afholdelses af Sjællands mesterskab og alle var glade for 
præmieoverrækkelsen. 
Trec/orienteringsridning/ringridningsudvalg v/ Tina Meyer Hansen:  
Vi har desværre været nød til at aflyse orienteringsridning, da der var for få tilmeldte. Vi vil 
opfodre alle til at bakke op om disse arrangementer.  
Der var ringridning både i Klint og Vig,  det var en succes. 
Kirsten fortalte om ridestier i Odsherred, der arbejdes på,  at få ca.  200 km ridestier ved at 
forbinde de forskellige skove. 
Der vil være mulighed for rideturer i Odsherred med overnatning.  
Der er en Facebook gruppe ”ridesti i Odsherred” hvor man kan se, hvad der arbejdes på – bl. a. 
et ridehotel. 
Der var 100 rytter som meldte sig til GeoPark rideturen,  
Det var en stor succes, hvor man red fra Dragsholm Slot. Vi deltager igen i 2017 i Geo Park. 
Voksenridelejr udvalg: 
Ingen beretning  
 
4.a. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse  
Lars Thomassen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.  
 
4.b. Budgettet for 2017 forelægges til godkendelse  
Lars Thomassen fremlagde budgettet, som blev godkendt.  
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2018  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for alle medlemmer i 2018.  
Forslaget blev godkendt.  
 
6. Behandling af indkomne forslag  
 
Underviseres medlemskab: efter flere henvendelser foreslår jeg at de personer, som får tildelt 
fast undervisningstid i OHR som minimum skal være passive medlem af klubben. VH Lisbeth 
Mortensen. 
 
Lars Thomasen: I stedet for et medlemskab bør det være et gebyr, så skal klubben ikke betale 
medlemskab til Dansk rideforbund for underviserne. 
Lene: er det for rytterens skyld ? 
Nina: det er godt med støtte til Odsherreds Rideklub. 
Signe: Vil man så få kvalificeret undervisere ? 
Pia: beløbet skal min.  være som et passivt medlemskab 
Marianne: bestyrelsen har mulighed for at vælge undervisere og tildele dem tid  



Der blev stemt med følgene resultat: 
20 stemmet for forslaget og 8 stemmet imod  
 
 
Generalforsamlingen suspenderes og Marianne Søderlund uddelte pokaler til årets mest 
vindende ryttere: 
 
DRESSUR PONY: 1. Martine Dahl Sørensen Skovbrynets Lord Locksley 105 

 2. Signe Løvgreen Madsen Flair Star 104 

 3. Martine Dahl Sørensen West Side Pride Pioneer 61 

 

SPRING PONY: 1. Jannik Gobert Lorentzen Play Misty For Me 649 

 2. Jannik Gobert Lorentzen Gribsvads Leading Silver 575 

 3. Maria Ida Hocke Holmgaards Dali 335 

 

DRESSUR HEST: 1. Dorte Kent Gørklintgårds Benito 117 

 2. Maren Frydendahl Celine 88 

 3. Michelle Søderlund  Saveur 78 

 

SPRING HEST: 1. Sigrid Ryssel Contessa S 500 

 2. Signe Nordahl Bakkegaardens Maddieson 376 

 3. Jannik Gobert Lorentzen Baunehøjens Verdi 245 

 

JUNIOR POKALEN:  Jennifer Gobert Lorentzen 

 

FAIR PLAY POKALEN: Susanne Lindevang Andersen  

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Lisbeth Mortensen – Genvalgt. 
Helle Damkær Winther - Genvalgt. 
 
8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:  Rene Hoocke har meldt sig ud  
Natashja Slorup blev vagt. 
 
9. Valg af 1. revisor og 1. revisorsuppleant  
Max Christensen modtog genvalg og revisorsuppleant Merete Andersen modtog genvalg.  
 
10. Valg til udvalg.  
Se udvalgslisten på hjemmesiden, hvem der har meldt sig til div. udvalg.  
 
11. Eventuelt 
 
Tina Hansen foreslog at man kunne sælge lotterisedler, det ville kunne give overskud til 
klubben. 
Pernille: der er også mulighed for Amerikansk lotteri. 
 
Formanden takkede for god ro og orden.  
Dirigenten Helle Madsen takkede af kl. ca. 21.00. 
 
Formandens beretning : 


