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Referat Bestyrelsesmøde 18. august 2022  
 
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  2. Suppleant  ninatheill@gmail.com 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. juni 2022. Godkendt 
Referat fra ekstraordinær bestyrelses den 13.7 tilrettes og sendes til godkendelse. 

  
3. Nyt fra formanden. 

Der er sendt en reminder på udvalgsmødet den 24. august, da der kun er syv som er tilmeldt. 
Hver udvalgt vil blive kontakte af deres kontaktperson fra bestyrelsen pr telefon, her 
opfordres de til at deltage i udvalgsmøde den 24. august – da det er vigtigt for klubbens drift 
at vi har en god dialog sammen om vores alles - Odsherreds Rideklub. 

 
4. Status OHR regnskab/budget. 

EL priser - vi har en fastprissaftale på el men ikke på transporten af el, hvor der stor stigning 
på prisen og derfor forventer vi at overskride budget med ca 15.000 kr. og vi opfodre alle til 
at spare på strømme, hvor vi kan. 
Budget og stævneregnskaber er gennemgået og det ser fornuftig ud, men der skal holdes 
snor i udgifterne. D4 HorseShow kommer ud med et mindre overskud. 
Vi har modtaget svar fra Asground, som ønsker forudbetaling for øget omkostninger i 
forbindelse med udbedring af reklamationen på dressurbanen, vi mener det strider imod 
vores aftale. 

 
5. Aktiviteter og stævner siden sidst  

D4 HorseShow 2022 – der var en god stemning og der var mange starte på trods at det lå i 
hverdage pg. af Tour De France. En stor tak til alle som har hjulpet. 
C-stævnet i Dressur – gik godt, men der kunne ønskes flere starter. 
Miniridelejr,- Der var glade børn over alt og det var dejlig at de hygget sig sammen med deres 
heste og de har fik nogle fantastiske dage. 
Børnedyrskuer og børn i bevægelse: Det lykkes og få mange tilmeldte dyr og det er glædeligt, 
at rigtig mange benytte lejligheden til at kigge forbi og få en god dag.  
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Steg og musik – det var god musik og det var en hyggelig aften. – kunne godt bruge lidt flere 
deltage, men folk var på ferie. 
Voksenridelejre, dejligt med den store tilslutning og der var en rigtig god stemning, og vejret 
var godt og der blev hygget.  

 
6. Kommende aktiviteter / Stævner Status 

Intro distanceridning/stævne er flyttet til søndag den 9. 10 og der kommer også intro aften.  
Den 26 og 27.8 Kursus er der med Høper, kørsel og langelinier, dejligt med den store 
interesse også for fællesspisning 
19.08 Miljøtræning med Christian, er er booket helt op og ridehuset er lukket. 
2 og 3.9 Kursus Birgitte Bryalsen, forbedre din ridning – håber der bliver fuldt booket. 
8.9 er der Galopbanko i ridehuset, alle er velkommen. 
9.9 Rettes de nye spejle til i ridehuset.  
10.9 deltager miniudvalget og byggeudvalget på folkemødet i Odsherred 

 
7. Planlægning af medlemsmøde og udvalgtes møde  

24. august kl.19. er der Udvalgsmøde - der udsendes dagsordre, og vi håber alle udvalg 
møder op. 
15. september er der medlemsmøde – vi forventer rigtige mange møder op  
 

8. Tildeling af ridehus tider og gennemgang af reglerne. 
Der er tildelt tider og alle har fået tid, det sendes ud til underviserne og det kan ses på 
hjemmesiden.  

 
9. Popler - træer ved springbane samt hegn ved springbanen, Tina, indhenter en ny pris på 

fældningen.  træstamme og oprydning på arealet. Flyttes til næste møde  
 

10. Ønsker fra islænderudvalget  
Indkommende mail er behandlet og der afsendes svar til udvalget. Og en stor del af ønskerne 
om beskæring m.v. kan foretages på vores arbejdsdage/aftner. 
Indsat Svar: 

Blomsterfrø på skrænten (er ansøgt – intet svar – er for sent i år) 
Bestyrelsen ønsker et oplæg til hvordan skrænten skal afrettes, tilplantes, vedligeholdes samt de økonomiske omkostninger 
Studsning af træer mod nabo – en del grene hænger over banen 
Må udføres på en arbejdsdag såfremt de er fremmøde til det 
Påfyld foran tilskuerpladsen – meget pladret – gerne stenmel 
Bestyrelsen ønsker en definition af tilskuerplads  
Indkøb af køkkenvægt til stævne-udstyrskassen  
Der ligger en køkkenvægt i containeren 
Stævne sekretariat /hus Vi håber Islænderudvalget bliver inddraget med hensyn til udformning/placering og størrelse. 
Bestyrelsen ønsker at I kommer med et ønske/oplæg til et mobilt sekretariat som også kan anvendes til anvendes til andre formål. 
En permanent bygning vil kræve en landzonetilladelse. 
Indkøb af 4 stk. epad m/kort. (3 til dommersekretærerne – 1 til indtjek) 
Klubben har pc’er som kan benyttes – henvendelse for udlevering sker til IT-udvalget 
Rydning af nogle buske på skrant mod containerpladsen og opsætning af bænke. 
Må udføres på en arbejdsdag såfremt de er fremmøde til det 
Nøgle så vi har adgang til vores rekvisitter.  
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Bestyrelsen er i gang med en proces hvor der skal ske en omlægning af det nuværende nøglesystem. Nøgle til selve rekvisitrummet 
er nu udleveret. Indtil videre er i velkommen til at kontakte bestyrelsen for udlevering af nøgle til containeren. 

 
11. Eventuelt  

Landzone tilladelse – vi prøver at søge om udsættelse  
Dressurudvalget ønsker to af hegne tages ind for vinteren – det er ok. 
Der skal udsøges mulighed for et blødgøringsanlæg til vandingsanlægget. Det vil afhjælpe 
stoppet dysser og mindste driftsomkostninger. 
 

12. Næste ordinære mødedato – Tirsdag den 6. september 2022 kl. 19.00 
 
 

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

         Jane Lundstrøm            Marc Kaspersen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


