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Referat Bestyrelsesmøde 7. februar 2023 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  marckaspersen@live.dk 
              
  1. Suppleant    
Nina Theill  2. Suppleant  ninatheill@gmail.com 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  Punkt8. udsættes til næste møde, derefter er dagsorden 
godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2023. Det er godkendt.  

   
3. Nyt fra formanden.  

Der er indhentet børneattester, det skal gøres hvert år.  
Bestyrelsen deltager i distriktsråd møde i Distrikt 4, ved mødet er der fire dygtige rytter fra OHR 
der skal havde rangliste pokaler overræk.  
Minirytter holder miljøtræningen den 4.4 2023, formiddag og der vil ridehuset være lukket – se 
opslag på hjemmesiden  
Til maledage Skærtorsdag og Langfredag tilbyder Lisbeth at laver mad torsdag. 
 
 

4. OHRs regnskab 2022 – Budget 2023.  Regnskab underskrevet til revision. 
Gennemgang af budget, som er blevet tilretninger. Der er sat midler af til en del forbedringer.  

 
5. Generalforsamling den 23. februar 2023 

Bestyrelsen mødes kl 18.00 og sætter borde op og laver kaffe, kagen er bestilt. 
 

6. Aktiviteter og stævner siden sidst. 
Der har været Høper kursus med langelinier og hestevognkørsel og der var fuldt booket op. 

 
7. Kommende aktiviteter / Stævner Status 

Den 11. februar - Dressurstævne, der er pænt tilslutning, desværre ikke så mange pony rytter   
Den 12. februar er der arranger Ridetur i Nakke – der vil blevet arrangeret ridetur forskellige 
steder i Odsherred – det slås op på hjemmesiden. 
Den 18. februar Fastelavnsstævne for kørsel  
Den 19. februar Fastelavn i ridehuset ved minirytterne  
Den 25. februar Springstævne se tilmelding på DRF GO  
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8. Udsættes	til	næste	møde	Klubmesterskaber		
	

9. Eventuelt: 
Arbejdsdage/aftener  
Dressurudvalget mødes den 29. 03 kl 17.00 og sætter hegn ud  
Arbejdesaften onsdag den 26. 04 2023 
Arbejdesaften torsdag den 25. 05.2023  
Arbejdesaften mandag den 26. 06. 2023  
Der kommer opslag på hjemmesiden og facebook  
 
Dressurudvalget har fået en henvendelse fra Dansk Rideforbund vedr. Dressurens vennes Cup 
om Odsherreds Rideklub vil afholde det i August ved Distiktsstævne og det har vi sagt Ja tak 
til  
 
 

10. Næste ordinære mødedato aftales efter generalforsamlingen den 23. februar 2023  
 
 


