
 
 

1 
 

Bestyrelsesmøde 13. oktober 2022 kl 18.30. 
 
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 Afbud  marckaspersen@live.dk 
              
  1. Suppleant    
Nina Theill Afbud  2. Suppleant Afbud  ninatheill@gmail.com 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt   
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2022.  
Godkendt med rettelser. 

   
3. Nyt fra formanden.  

Der arbejdes på de forskellige årshjul og vi håber de kan sendes retur til udvalgene i næste 
uge. 
Der har været distriktsrådsmøde i Distrikt 4, hvor der blev at opfodre til at klubberne hjælp 
hinanden og distriktsbestyrelsen ønsker at komme på besøg i klubberne.  
Lone deltog i møde med folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune, de arbejder på at 
foreninger kan bistå hinanden.  
 

4. Status OHR regnskab/budget. 
  - Det ser stramt ud med økonomi– pga øget omkostninger på El mv.  
Renovering af Dressurbane 3. kom til at koste ekstra pga problemer med det bløde hjørne.  
Klubmesterskabet kommer til at givet et underskud, da der ikke var så mange starter. 
Traktoren skal repareres, så den kører optimal, når vi skal vedligeholde bunden i ridehuset. 
Lions Clubs har indbetalt deres donation Tusinde tak.   
 

5. Aktiviteter og stævner siden sidst – opsamling fra udvalgs- og medlemsmøde 
- Klubmesterskab for alle 4 discipliner, det gik rigtig godt, der kunne ønskes lidt flere 

starter. 
Breddeudvalget har holdt Introstævne til Distanceridning, det var en stor succes med 
mange deltager, der var glade for de gode forhold vi har. De ønsker at holde et nyt 
introstævne til foråret i 2023 samt efteråret  2023 med et ”rigtig” ridt, hvor en tur til 
strande vil være en del af ruten. Rideforbunden levere rosetter og startnummer til ryttere 
Islænderudvalget afholdt træning stævnet. Det var en stor succes da dommeren ved dette 
stævne kommenteret rytteren for åben mikrofon. det blev holdt indendørs forbi 
indendørssæsonen er startet. 
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Der var et stor ønsket fra udvalgene om ”prøv min disciplin ”. Bestyrelsen bakker op om denne ide 
og opfordre udvalgsmedlemmer til at fælles arrangerer sådanne en dag til glæde for alle 
medlemmerne. 

Regler:  Vi har flere regelsæt i Odsherreds Rideklub, men ved indendørssæsonen er der to af 
regelsættene der er vigtig 1. Ridehusreglement og 2. regler for tildeling af fast undervisningstid 
begge hold blev gennemgået og tilrettet. De opdaterer regler lægges på hjemmesiden og sendes 
ud til medlemmerne. 

6. Kommende aktiviteter / Stævner Status  
Ride for dommer den 29. oktober – der er rigtige mange kørefolk som har meldt til og alle 
er velkommen.  
Dressur stævne den 5. 11 2023 
Kursus med Henrik Høper den 11. og 12. november 
Byggeudvalget er blevet kontaktet og opfordre til at arrangere julemarked. Datoen er 
søndag den 20. november. Det er ok og derfor flyttes løsspringene til lørdag den 19. 
november fra kl 10-12 og der køres kl 15-17.  
Arbejdsdag i Ridehuset – fredag 28. oktober kl. 16.00 med spisning.  – kommer opslag på 

hjemmesiden og sendes mail ud til alle medlemmer. 

Bestyrelse er påbegyndt arbejde med ar revidere klubmesterskabs regler, Det er besluttet 
at D- mesterskab for spring og dressur nedlægges i 2023. – reglerne sendes til udvalgene til 
”eftersyn” og vi håber at der kommer gode nye ideer på banen.   

 
7. Popler - træer ved springbane samt hegn ved springbanen 

Der er grøntlys fra kommune til fældning, styrtning af poplerne. Hegnet skal tages ned på 
springbanen før fældning. Der kommer en dato, men det sker inden den 1. marts 2023.  
 

8. D4 Horseshow 
Bestyrelsen har holdt møde med bestyrelsen i Vemmelev Rideclub 
Der er enighed om at indkalde Odsherreds rideklub repræsentanter i styregruppe til intern 
møde torsdag den 3. november kl. 19.00 – Lisbeth udsender en indkaldelse og dagsorden.  

 
9. Nye medlemmer i Springudvalget og vedligeholdelse af græs-springbanen 

Der er kommet 4 ny medlemmer i springudvalget – Tina kontakter springudvalget om det 
fremtidige arbejde. Vedrørende vedligeholdelse, skal tromlen laves.  

"Vandingsanlæg i ridehuset" – blødgørings anlæg til vandingsanlægget, der er udarbejdet et 
budget og søges om tilskud hos DIF og der er enighed i bestyrelsen om denne løsning.  
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10. Formand - DRF/Distrikt 4 og Udvikling af aktiviteter i OHR – udviklingskonsulent fra DRF, 
Lone kontakter Gitte, formand fra Distrikt 4 for et besøg – Udviklingskonsulent fra DRF 
udskydes til 2023 
 

11. Eventuelt – intet  
 

Næste ordinære mødedato 8-11 kl. 19.00 
 

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

         Jane Lundstrøm            Marc Kaspersen 
 
 

 
 


