
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. september 2014, hos Merete 
 
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
  
Odsherred Kommune har bevilliget en varmepumpe til rytterstuen i ridehuset, Allan tager kontakt til 
Kommune ang. opsætning af varmepumpen. 
 
Der er indkøbt nye lysstofrør til ridehuset og de skal monteres. Det vil give en stor besparelse på vores EL-
regning. Lone undersøger muligheden for at søge tilskud til udskiftning af lysstofrørene. 
 
Allan har undersøgt muligheden for foredragsholder til medlemsmødet det er 1. oktober, det kan være vi er 
nød til at flytte datoen for medlemsmødet. Der kommer opslag på hjemmesiden. 
 
Nina vil arrangere et kursus med Banebygger Jan Jull (han var banebygger ved D4 HorseShow i år), som vil 
undervise i ”at gå bane” før springklassen, samt hvad man skal være opmærksom på under konkurrence. 
Der kommer opslag på hjemmesiden. 
 
Mailen fra Helle Damkær, blev behandlet. Vi undersøger muligheden for en hjertestarter. 
Ang. hjemmesiden er man ved at rette på div. ting og opdateringer. 
 
Der er indkaldelse til distriktsrådsmøde den 18. september, fra bestyrelsen deltager Merete, Lisbeth og 
Allan. 
 
Ved Distriktsstævnet med individuelt mester var der desværre ikke så mange starter. Måske fordi det blev 
afholdt samme tid som Sjællandsmesterskaberne, men alle fik en god tur og det gik godt. 
En stor tak til alle hjælpere ved stævnet. Der vil næste gang uddeles madbilletter til hjælperne, for at lette 
kioskens arbejde, da de ikke har mulighed for at vide hvem der er hjælper.   
 
 Sponsorudvalget har sagt ja, tak til sponsorkalender igen i år og håber at vi kan finde en løsning på en god 
måde at sælges dem på. 
 
Merete, Lisbeth, Lone og Leif har været til møde med Vig Festival vedr. lån af vores arealer, men har svært 
ved at skaffe de ca. 35 hjælper, som skal bruges fra tirsdag til og med søndag, da det er lige efter D4 
HorseShow. 
 
Springgræsbane skal renoveres efter klubmesterskabet: der skal køres muld på og rettes af. Henrik og Asger 
vil sammen med Lisbeth og Allan gøre banen vinter klar. 
 
Der holdes 25 års Jubilæumsfest for ridehuset den 27. september 2014 og samme dag fejrer vi vores nye 
klubmestere. Der er opslag på hjemmesiden. 
 
Arbejdsdag den 25. september 2014, den dag skal ridehuset også gøres klar til indendørs sæsonen og 
selvfølgelig skal den være klar til festen.  
 



Ansøgninger ang. ridehustidet blev behandlet, og det er et ”stort” pulsespil som skal gå op. Alle vil 
undervise i tidrummet fra kl.16 til 20 og der er flere ansøger til samme dage og desværre er det ikke alle der 
har sat en anden priotet på. Der kommer et opslag på hjemmesiden om de tildelte tider. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 1. oktober 2014 kl. 19.00 
  


