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Referat medlemsmøde 15. september 2022 i OHR  
 
Agenda:  

- Velkomst 
- Brug af ridehuset  
- Nyt fra udvalgene 
- Klubbens økonomi (strøm, vand)  
- Eventuelt  

 
Formanden, Lisbeth Mortensen byd alle velkommen og det var dejligt at se så mange til 
medlemsmødet. Derefter gav hun ordet til Jane Lundstrøm.  
 
Jane introducer os til, at vi skulle ud at køre ”bus”og der blive stillet fire spørgsmål, som vi 
udgangspunkt for en dialog med vores ”medpassager”. Der blev byttet plads for hver spørgsmål.  
Derefter var en rigtig god dialog samt stemning og der kom mange gode historier frem. 
 
Brug af ridehuset – emme der blev talt om  
Hvordan skal det forstås med opdeling om fredag, må man sætte hegn op? så man kan øve dressur 
på 60 meter bane eller er det ok at sætte spring op til banetræning.  
Der skal vise hensyn til hinanden og fortæl altid dine medrytter, når du rider program. 
Der opfodres til at bruge Facebook og slå op at vi springer eller rider på langbane f.eks fredag fra 
kl. 18. – for så er der måske flere som også vil være med. 
Det er helt ok at Rytter enkeltvis modtager undervisning med headsats  - det har ikke givet 
problemer. Skal ske fra barrieren og må ikke genere den faste underviser.  
Der er stort pres på ridehuset, for der er mange som ønsker undervisningstid om vinteren. Det er 
godt der arbejdes for en udvidelse med 30 meter. Alle opfodres til at prøve at ride udenfor 
primetime  
 
Nyt fra udvalgene  
Breddeudvalget: Der er stor interesse til Distanceridning, og der er lukket for tilmelding, der tages 
kun imod få efteranmeldinger 
Dressurudvalget: Bane tre er stadigvæk under renovation og der må ikke rides på den. Fra D4 
Horseshow, har der kun været positive tilbagemeldinger. I efteråret skal udvalget på kursus i 
Paperless (Papirløs), så protokollerne udfyldes over internettet ved stævner. 
Islænder udvalget: Har haft tre gode stævner og der har været stor opbakning. Vokseridelejren gik 
over alt forventning med 24 deltager. Desværre havde man et uheld og derfor efterlyse en løsning 
på det indvendige hegn ved Ovalbanen. De kan se en mulighed i at afholde et større stævne før D4 
Horseshow og udnytte de faciliter der er sat op. 
Børnedyrskue: Det var en stor succes og der kom mange forskellige dyr. Og rigtige mange glade 
børn og fin opvisning fra ”børn i bevægelse” 
Køreudvalget: Der er stor fremgang og de kører hver lørdag, og de har et hyggeligt fællesskab. Der 
er også god opbakning til Henrik Høper Kursus og det er prima vogne som deltager, men alle er 
velkommen. De ønsker mulighed for større stævner.  
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Bygeudvalget: Vi går med en udvidelse på 30 meter og der er fremlagt en to årsplan til at rejse 
pengene, som vi hører idag er der et stort behov for udvidelsen så alle kan få undervisningstid og 
der kan trænes stort ”passspor”, og køre med hestevognen. Alle medlemmer opfordres til at 
hjælpe med at skaffe penge til udvidelse og kom gerne med ideer. 
Kiosken: Vi er utrolig glade for fælles stævner, da det giver en bedre omsætning og mindsker spild.   
 
Klubbens økonomi (strøm, vand) 
D4 Horseshow kommer ud med et lille overskud. Kiosken går i nul, men det er også med 
hjælpebespisning. Øvrige stævne indtægter ligger stabilt i plus.  
Vi er lidt bagud med sponsorindtægter – men vi mangler også et sponsorudvalg.  
Der forventes en øget udgift på strøm på min. 15.000,- kr. så HUSK AT SLUKKET LYSET. Både på 
toiletter og i ridehuset.  
Vi skal virkelig tænke os om, hvad vi bruger pengene til.  
 
(Der forslås at der kan laves en rumopdeling af rytterstuen) 
 
Eventuelt  
Der kom et forslag at underviser bør betale et beløb til klub for brug af faciliter. Der var stor 
uenighed om det er den rigtige løsning – da beløb vil blive betalt af de medlemmer som modtager 
undervisning. 
Onsdagsholdene – skal man overveje om de skal slås sammen? – da på program ser ud til de laver 
det samme.   
Alle opfodres til møde op på arbejdes aften til fælles hygge. 
Spejlene, er blevet justeret men ikke alle synes det virker lige godt. 
Forslag om ”prøv min disciplin” som åbenhus kun for medlemmer 
 
Formanden takkede for et godt møde  
 
Mødet sluttet kl. 21.00   
 
Ref.: Lone Nielsen 


