
Referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2014, hos Lone 
 
Tilstede var: 
Formand: Allan Sonne 
Næstformand: Lisbeth Mortensen 
Kasserer: Merete Andersen  
Sekretær: Lone Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Nina Theill 
  
Det var et godt klubstævne den 27. september, hvor der blev fundet nye klubmester i både spring og 
dressur. 
Det skal måske overvejes at i 2015, åbnes lidt op for flere starter ved klubmesterskaberne, men det er 
Dressur- og Springudvalgene der sætter reglerne for klubmesterskaberne. Hvis de skal rettes skal det være 
før årsskiftet.  
Jubilæum/klub festen var en succes, der var ca. 60 medlemmer som fejrede Ridehuset 25 års jubilæum. 
”Det var et utroligt stort stykke frivillige arbejdet, som blev lavet for 25 år siden, som vi alle har stor glæde 
af i dag”. 
 
I weekenden 4. og 5. oktober bliver springbanen renoveret med nyt muldjord og sået til med græs og 
derefter tromlet. Banen er lukket resten af året. 
 
Der vil komme rettelser til ridehusreglementet ang. de tre springs placering i ridehuset. Fremover skal de 
spring man bruger på plads efter brug, nu hvor klubben har fået letvægts støtter.   
 
Den 11. oktober kl. 8.30 vil der blive opsat nye LED lysrør i ridehuset. Samme dag er der arbejdsdag og 
ridehuset skal gøres vinter klar. 
 
Jane Lundstrøm har valgt at trække sig, som webmester i Odsherreds Rideklub pr. 31. oktober i år, Sigrid 
Køhl vil gerne overtage denne opgave som ny webmester. Spring- og dressurudvalget, vil selv lægge en del 
information ind på hjemmesiden. 
 
Den 8. oktober er der medlemsmøde, hvor der vil være besøg af Politiet, som vil fortælle om regler for 
trailerkørsel med hest. 
Efterfølgere er der medlemsmøde, der vil være en dagsorden fremlagt på mødet, der er desværre ikke 
indkommet nogen forslag. 
  
Varmepumpen fra Odsherred Kommune er opsat og kan nu tages i brug. Vi håber det vil give en 
besparelses på varmeregning. 
 
Vi har takket pænt Nej til Vig Festivalen ang. brug af vores arealer under festivalen. Bestyrelsen kunne ikke 
se at det var muligt at skaffe alle de 30 frivillige hjælpere, der skulle bruges lige efter D4 HorseShow . 
 
 Ved Distriktsrådsmødet i Haslev, deltog Merete og Lisbeth fra bestyrelsen og kunne oplyse at Dansk 
Rideforbund, har opsagt samarbejdet med de nuværende ponymålere. Der vil selvfølgelig komme nye 
ponymålere i 2015, som får nye retningslinjer.  
 
Der er oprettet mobile-Pay til brug for betaling ved stævnerne. Det er en billigere løsning end med Dankort.  
 
Næste bestyrelsesmøde er den 13. november 2014 kl. 19.00 


