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Bestyrelsesmøde 6. september 2022 kl. 19.00. 
 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  Udsendt til:  
Formand: Lisbeth Mortensen  Beth1005.lm@gmail.com                    
Næstformand: Tina Kaspersen  tinakaspersen@live.dk 
Kasserer: Jane Lundstrøm    lundstrom.jane@gmail.com  
Sekretær: Lone Nielsen    lonehenrik@mail.dk  
Bestyrelsesmedlem: Marc Kaspersen  marckaspersen@live.dk 
              
  1. Suppleant    
Nina Theill  2. Suppleant   

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. august 2022. Godkendt 
   

3. Nyt fra formanden.  
Der er ikke kommet noget tilbage fra udvalgene ang. opgaver på arbejdsdagen den 22. september 
2022. 
Vigtigt nyt, Odsherreds Rideklub adresse er Nykøbing-Slagelsevej 8, 4560 Vig – skal rettes hos alle 
myndigheder. 
Vi er blevet gjort opmærksom på at der er en udfordring, ved at der findes to facebook sider med 
Odsherreds Rideklub. En med ”s” og en uden. Dette har givet anledning til forvirring. Der 
undersøges om de kan sammenlægges.  
Landzone tilladelse til byggeriet kunne ikke forlænges, men Kommunen opfordrer til at vi henviser 
til tidligere ansøgning, når der skal søges igen. 
Børn i Bevægelse var en succes og vi forsætter samarbejde med Holbæk Svømmeklub i 2023. Vi er 
også blevet tilbudt at holde det to gange på et år. Det er besluttet ikke at holde det i efteråret.  

 
4. Status OHR regnskab/budget.   
Der er indhente tilbud på flis til ridehuset, samt pris på et helt læs. Der er en stor besparelse ved 
et samlet læs og det som kommer i overskud skal  bruges på udendørsbanerne. Samtidig vil 
aflæsning i en vognbredde gør at det er letter at fordel flisen på banerne.  
Blødgørings anlæg – til ridehusets vandingsanlæg: Marc og Jane undersøger løsninger og Lone 
prøve at søge penge til anlægget.  
- Vandingsanlægget bør havde et eftersyn. 
- Der er udarbejdet ny procedure ang. håndtering af kontanter ved stævner mv.  
- Der er bevilliget kr. 1.000 i kørepenge til miniryttere, når de skal på tur.  
 
5. Aktiviteter og stævner siden sidst  

Opsamling fra udvalgsmødet, Årshjul er tilrette og sendes retur til udvalgene til 
færdiggørelse.  (se referat fra Udvalgsmødet)  
Der var fuldt booket på Kursus med Henrik Høper, og det gik godt og var hyggeligt med 
fællesspisning fredag.   
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6. Kommende aktiviteter / Stævner Status 

Alle Klubmesterskaberne er lagt op. For Islænder er lagt på Sporti, Spring/Dressur på DRF GO, 
Kørsel er slået op på Facebook og på ”kusk i OHR” 

Der er fællesarbejdsaften torsdag 22.09 2022 fra kl. 17-21, der er fællesspisning og derfor er 
tilmelding nødvendig. Der kan ikke rides på arealer fra 17 til vi færdige og der er heller ikke 
undervisning. Der udsendes en invitation. Husk at melde jer til. 

7. Planlægning af medlemsmøde  
Der udarbejdes en invitation til medlemsmødet det 15. september – der udsendes til 
medlemmerne   
 

8. Popler - træer ved springbane samt hegn ved springbanen 
Tina, har indhenter en ny pris på fældningen. Tilbud på fældning  er på ca pris er 8.000,- kr. + 
moms. Det fremsendes til kommune til godkendelse før vi går i gang.  

 
9. Indkommende mail fra Islænder Udvalget. De ønsker et foredrag med Ditte Young. Det er 

positiv, hvis hun vil komme og det kan foregå som fuld egenbetaling. 
 

10. Eventuelt; intet 
 

Næste ordinære mødedato - 13. oktober 2022 kl. 19.00 i OHR  
 

Referent: Lone Nielsen 
 
 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Jane Lundstrøm            Marc Kaspersen 
 
 


