
Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juli 2014, hos Lisbeth 
 
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Afbud fra bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
  
 
D4 HorseShow er vel overstået, og vi har alle fået rigtig meget ros.(se D4 HorseShow hjemmeside) 
Der er et par ting, som skal forbedres, det er strømmen, der er ikke nok ”power” til det forbrug vi har. 
Der skal også findes en løsning på IT og internet. Problemet er, at vi ligger i et sommerhus område og kan 
ikke ”trække” nok signal ned til alle brugerne. 
Der overvejes om der skal indkøbes en Office pakke til vores Computer. 
 
Vig Festivalen har været os behjælpelig med lån af toiletter under D4 HorseShow, og der har været en 
positiv dialog omkring et samarbejdet. Merete holder forbindelses til Vig Festivalen om et fremtidigt 
samarbejde. 
 
Vedr. henvendelse fra Pernille L. Damkær, ang. arbejdsaftener på forskellige ugedage, bestræber vi os på at 
fordele det over de forskellige ugedage – så alle har mulighed for at møde op. 
 
Der er arbejdsaften den 25. august 2014 kl. 17 før stævnet, håber der er mange som møder op, så vi kan få 
gjort klar til alle mesterskaberne. Der kommer opslag på hjemmesiden. 
 
Der skal indkøbes nye rosetter, Marianne og Lisbeth tager sig at indkøbet. 
 
Der skal afholdes Evalueringsmøde med Vemmelev og Odsherreds Rideklub om D4 HorseShow 
Det bliver Styrre- og Kordineringsgruppen , der mødes den 21. august 2014, der kommer en indkaldelse ud. 
 
Junior- og mini ridelejren gik godt og de har haft stor glæde af bokse og telt. Der var ca. 23 junior og 20 
minier. 
 
Ang. tvivlspørgsmålet om vokseridelejren, skal alle deltager være medlem af klubben. Den gælder for alle 
ridelejren i OHR. 
 
Ang. hjemmesiden, tager Lisbeth et møde med Jane for at finde en løsning med klubmodul og div. 
forbedringer og letter opdatering af hjemmesiden. 
 
Der er Ridetur fra Odsherreds Rideklub den 27. juli i forbindelse med Geopark. Hvor alle rytter mødes til 
hest kl. 10.00 og rider en tur på ca 10. km – Odsherred Kommune har givet dispensation til at vi ride i 
sommerhus området.  
 
Der er medlemsmøde den 2. oktober 2014 – der kommer opslag på hjemmesiden. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 18. august 2014 kl. 19.00 
 


