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Referat udvalgsmøde 24. august 2022 kl 19.00 i OHR  
 
Udvalg og Bestyrelsesmedlemmer   
Miniudvalg, Breddeudvalg, Islænderudvalg, Springudvalg, Dressurudvalg, Køreudvalg, 
Ridehusudvalg, Byggeudvalg. Bestyrelsen: Formand: Lisbeth Mortensen, Kasserer: Jane Lundstrøm, 
Sekretær: Lone Nielsen. 
 
Agenda:  

- Årshjul med aktiviteter og vedligeholdelsesplan 
- Indmeldelse af budget ønsker til 2023 
- Samarbejde på tvær af udvalgene: 
- Hvordan kan vi sparre med hinanden 
- Hvilke udfordringer har udvalgene 
- Ønsker til hvad der skal drøftes på medlemsmødet 

 
Alle de fremmødet udvalg, udarbejdet et årshjul, som synliggøre, hvornår og hvilken ting der skal 
gøres. Aktiviteter sættes på aktivitetskalender på Odsherreds Rideklubs hjemmeside: Bestyrelsen 
Samler og renskriver årshjulene. De sendes retur til udvalgene så de kan arbejde videre med dem.  
 
Alle udvalgene bør komme med forslag til opgaver, der skal løses på arbejdsdage, hvor alle 
medlemmer indbydes til at løse div opgaver. 

- Skal der være et fællesudvalg til vores udendørs arealer? 
- Til vedligeholdelse af Ovalbanen i forbindelsen med stævner, lånes en ATV til at rette 

banen af, vores traktorer kan ikke kører hurtigt nok. 
Sekretariat ved ovalbanen, skal være en form for mobilkontor med strøm og Internet forbindelse.  
(der er problem med mobildækning og Henning vil undersøge muligheden for en trådløs løsning)  
Der ønskes indkøb af Pavilloner/telt, i god kvalitet som skal bruges til dommer på Oval-banen. 
 
Rondel ca 18 m i diameter og til træning og longering af heste - skal være flytbar. PodaHegn ca pris 
20.000,- 
 
Der kommer mange sten op på Inderbane ved Ovalbane og derfor ønskes et lag af muslingeskaller. 
Skallerne, som også vil virke som et drænlag. Pernille har undersøgt priser og det er ca 200.000,-  
Hvis det kan gå ind under multibane – vil Tina undersøge mulig for at søge tilskud hos Sol og 
Strand  
 
Køre- og springudvalg vil samarbejde om vedligeholdelse af græsspringbane, få den rette af og til 
sået igen, så den også kan anvendes til kørestævner. Der er måske brug for en græsharve, rivenet 
eller andet til afretning. Vi bør også tjekke om vores tomle kan bruges. Køreudvalget ønsker at 
holde større stævner og har et samarbejde med Bumle køreforening om dette.  Der er ikke mange 
steder på Sjælland, med så gode forhold til at holde kørestævner.  
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Fællesdag / åbenhus kun for medlemmer.  
Kom og prøv en ny disciplin så som Køreskole med hestevogn, Ride en Islænder, prøv en stor hest, 
voltigering mv.  
Kæphesteturnering, - måske et samarbejde med Sommerland Sjælland eller Egholm?  
 
Mandehørm klub: En ide til at få ponyfader ud og deltage i hesteaktiviteter, når de allerede er her. 
- stå bag på en hestevogn, - kør med ”datterens” pony mv. 
 
Vokseridelejre, er et godt sted at møde på tværs af discipliner. Masser af hyggeligt samvær. Skal 
gentages næste år.  
 
Ridemærker, bør genstartes og udbydes til medlemmer og ikke medlemmer – miniudvalget er 
interesseret.  
 
Islænderudvalg vil gerne afholde stævne i weekenden før D4 HorseShow og derved udnytte de 
faciliteter, som sætte op så som stævnebokse, toiletter og kølevogn mv. –  Det vil også tiltrække 
de ryttere som har mulighed for at hente de sidste point inden DM.  
 
Foredrag som udbydes til alle medlemmer det er med egne betaling, skal foregå i vinterhalvåret.    
 
Referent: Lone Nielsen  
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


