
 

Referat af generalforsamling i Odsherreds Rideklub 
mandag den 19.februar 2018. 

 

 

 
 

Formand Lisbeth Mortensen bød velkommen, hvorefter generalforsamlingen gik i gang. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Merete Andersen, der blev valgt. 

Merete konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt.  

Der var 42 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Connie Hansen og Lone Nielsen. 

 

3.a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

Se beretningen nederst. 

 

3.b. Udvalgene aflægger beretning. 

Dressurudvalg: 

Intet. 

 

It-udvalg: 

Intet. 

 

Jagtudvalg: 

Årets jagt blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger, men blev erstattet af skovjagt.  

 

Juniorudvalg: 

Junior-mødre er Pernille Damkjær og Mette Strandgaard. 

 

Kioskudvalg: 

Der mangler både medlemmer til kioskudvalget og hjælpere til kiosken. 

 

Køreudvalg: 

Det kører godt. 

 

Miniudvalget: 

Næsten alle miniryttere går videre til juniorudvalget. 

Pernille Damkjær og Mette Strandgaard vil gerne hjælpe nyt udvalg i gang. 

 

Ridehusudvalg: 

Dato for arbejdsdage kommer tidligere i år. 

 

Ridelejrudvalg: 

Intet. 

 

Sponsorudvalg: 

En stor tak til alle sponsorer for deres støtte i 2017. 

Equsana var hovedsponsor ved D4-HorseShow 2017. Det er de ikke i 2018, men yder anden 

form for bidrag, som vi er meget taknemmelige for.  

Ny hovedsponsor til D4-HorseShow 2018 søges. 

 

 



Sponsorindtægter 2017: 

Sponsorbidrag til D4-HorseShow 43.000 

Skilte, bannerreklamer og julebanko 43.000 

OK Benzinkort    8.200 

 

Til D4 HorseShow 2017 har vi samlet ærespræmier for ca. kr. 50.000,00 (139 ærespræmier i 

dressur og 234 ærespræmier i spring) 

 

Tak for hjælpen til Helle S. og Kirsten. 

Vi vil gerne opfordre alle ryttere, der modtager ærespræmier til at takke sponsorerne.  

Helle Damkær og Lone Nielsen fortsætter arbejdet i 2018. 

 

 

Springudvalg: 

Springbanen er tromlet og harvet. Grusbanen har fået flis. 

Til malerdagen blev alt idendørs materiel malet på 1 dag. 

Næste malerdag er 14.-15.april 2018.  Vi håber at se rigtig mange hjælpere. 

Tak til alle der har hjulpet til vores arrangementer. Håber der også kommer nye hjælpere i 

2018. 

 

Trec/orienteringsridning/ringridningsudvalg v/ Tina Meyer Hansen: 

Der har været afholdt ringridning i Vig. 

 

Børnedyrskueudvalg: 

På grund af regnvejr blev arrangementet rykket indendørs. 

Er rigtig godt og hyggeligt arrangement, der afholdes igen i 2018.  

 

4.a. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse 

Merete Andersen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

 

4.b. Budgettet for 2018 forelægges til godkendelse 

Merete Andersen fremlagde budgettet, som blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2019 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019. 

Forslaget blev godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

 

 

Generalforsamlingen suspenderes og Marianne Søderlund uddelte pokaler til årets 

mest vindende ryttere: 

 

DRESSUR 

PONY 

1. Martine Dahl Sørensen West Side Pride Pioneer 51 

 2. Alberte Damkjær Milky Way 31 

 3. Mathilde Emilie Strandgaard Katrinebjergs Rihanna 29 

 3. Mathilde Emilie Strandgaard Skovbrynets Fantast 29 

    

SPRING PONY: 1. Jannik Gobert Lorentzen Play Misty For Me 521 

 2. Jeppe Gobert Lorentzen Gribvads Leading Silver 395 

 3. Victoria Dalsro Jørgensen Schillinggaards Monique 202 

    

DRESSUR 

HEST: 

1. Michelle Søderlund Baunehøjens Connecticut 165 

 2. Michelle Søderlund Saveur 142 

 3. Cille Madsen Cheval 87 



    

SPRING HEST: 1. Signe Nordahl Bakkegaardens Maddieson 396 

 2. Sigrid Ryssel Contessa S 330 

 3. Sandra Tønnesen Cassandra 270 

 

     

JUNIOR POKALEN: Jeppe Gobert Lorentzen 

 

FAIR PLAY POKALEN: Lone Petersen 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Henrik Christiansen, Tina Kaspersen og Pia Gobert genvalgt. 

 

8. Valg af 1suppleant til bestyrelsen 

Natasja Slorup valgt. 

 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Vivi Grieger modtog genvalg og som revisorsuppleant blev Merete Andersen valgt.  

 

10. Valg til udvalg 

Se udvalgslisten på hjemmesiden. 

 

11.  Orientering om udvidelse af OHR 

Tegninger var hængt op og Lone Nielsen orienterede om planerne: 

Efter input fra generalforsamlingen i 2017 og fra bestyrelsen er projektet ændret, således at 

der bliver 2 stk 20x60 baner i stedet for 1 stk 20x60 og 1 stk 20x80. Banerne deles på midten 

af dommer- og kontorfaciliteter. 

Ridehuset forlænges kun i den ene ende, så der bliver plads til ensrettet kørsel bagom ridehu-

set. Rytterstuen kan rumme 180 personer, med mulighed for opdeling. 

Fra cafeteriaet er der mulighed for ekspedition både ude- og indefra. 

Gode bademuligheder, handicapfaciliteter, 200 tilskuerpladser. 

Kunstnerisk udsmykning ved Birgit Krogh (der har tegnet OHR-logoet) 

Byggetilladelsen er i hus og Odsherred Kommune stiller fondraiser til rådighed i nogle timer.  

Arkitekt Jens Tolstrup arbejder på budgettet og byggeudvalget forventer at sende fondsansøg-

ninger ud inden udgangen af februar 2018.  

 

 

11. Eventuelt  

• Ønske om anden tilmeldingsmåde for boxe til D4-HorseShow, så ikke hele stævne-sy-

stemet lukker. 

• Forslag om tænd/sluk-ur på udendørsbelysningen. 

• Opfordring til, at man husker at opdatere ridehuskalenderen, gerne mindst 24 timer før. 

• Datoer for arbejdsdage i 2018 fastsættes på næste bestyrelsesmøde. 

• Ønske om, at andre arrangementer ikke lægges, hvor der er løsspringning. 

• Stort ønske om færre regler ved OHRs klubmesterskab, således at flere kan starte: 

-  krav om 5 starter i hver disciplin ændres til 5 starter i alt 

-  kun 2 regler - kun have startet for OHR i året og efter OUT-reglerne 

• Der afholdes 50-års jubilæumsstævne med klubmesterskab den 8.-9.september 2018.  

 

 

Dirigenten takkede af kl. 21.20. 

 

 

 

 

 

 



 

Årsberetning for 2017 i Odsherreds Rideklub. 

 
I 2017 har vi afholdt flere forskellige stævner, der er afholdt C og 
D-stævner i spring og dressur. Det har ikke kunne lykkes at af-
holde nogle stævner under bredden. 
Der har også været afholdt nogle gange med miljøtræning 
Også i 2017 blev der igen afholdt D4 HorseShow og  som alle ved 
var det igen en stor succes. Vi havde i alt 241 bokse, og det har 
kun kunne lade sig gøre ved at vi har fået lov til at bruge et areal 
ved containerpladsen. Det var i 2017 ok med tilgang af hjælpere 
– det håber vi også gælder i år. Vil I ikke godt melde til så tidligt 
som muligt i år hvad I kan hjælpe med og hvornår, de første har 

allerede meldt sig 😊. Vi fik meget ros igen i år fra deltagere og 

officials. Til vores store glæde gav det et stort overskud som er 
blevet fordelt mellem Vemmelev Rideklub og OHR. 
Vi takker mange gange for jeres hjælp! 
Den årlige jagt blev desværre aflyst.  
Igen i 2017 var der Geopark ridetur, der foregik i det smukke 
landskab i og omkring Nakke. 
I årets løb er der udover stævner afholdt mange forskellige akti-
viteter, bla. kan nævnes: 
Miniridning og minirytterdag for at hverve flere nye ”minier” til 
klubben – Løsspring – Kørsel med hest og vogn – Miljøtræning - 
Dressurkurser – Islænderkurser –Kurser for lange liner og kørsel 
med hest – Miniridelejr – Onsdagsridning – Ringridning i Klint og 
Vig – Banko. 
I år har vi for første gang holdt børnedyrskue – der kom meget 
respons på at det var en god dag for børn og barnlige sjæle i 
2018 bliver det igen afholdt den sidste søndag i juli,  
Alle disse aktiviteter gør at vi har en meget bredt favnende ride-
klub som også tilgodeser alle som måtte ønske at deltage i noget 
anderledes er der noget man mangler – er det bare i gang med 
at arrangere, det er jo din klub.  
Der har også været afholdt: 

Der blev i 2017 afholdt en juniordag, uden hest, for at ryste vo-
res ungdom sammen, der var plads til flere – måske har man nok 
i sig selv. 
Planlægningsmøder til D4 Horse Show. 
Sidst men ikke mindst, så har der været afholdt klub/hjælperfest 
med 98 tilmeldte i Vig Forsamlingshus – tak for opbakningen. I 
2018 afholdes det den 27.10.2018 
OHR arbejder stadig sammen med Islænderforeningen Faxi, fri-
luftsrådet Nordvestsjælland, Geopark Odsherred om ridestier i 
Odsherred. Samarbejdet er udvidet således at Visit Odsherred og  



Odsherreds kommune er med på ideen og der er i kommunepla-
nen indføjet et afsnit om ridestier. Husk at overholde kommu-

nens regler om ridning på strand (1.9-30.4) og på sommerhus-
veje (i rabatter eller på midten af vejen) – ellers skyder vi os selv 
i foden.  
Vi har til Distrikt 4 foreslået at der indføres 1. 2. og 3. plads til 
distriktspokalen, men det ønsker de ikke. 
Udvidelsesprojektet som startede i 2016 har haft travlt – de har 
mange boldt i luften, der søges bla. også om diverse certificerin-
ger i dansk rideforbund. Der kommer orientering om projektet fra 
Lone senere.  Det ska lige nævnes at Projektet har bestyrelsens 
opbakning. 
Der er i 2017 bestilt nye dommerhuse til de udendørs dressurba-

ner – de kommer færdigmalet og skal så have stråtag på efterføl-
gende. De gamle dommerhuse skal genbruges som informations-
hus og hus til banebyggere. Der har været hjælp udefra til ma-
ling af dressurhegn. Der er kommet en ny slags flis på den uden-
dørs grus springbane – denne flis købes også ind til dressurba-
nerne. 
Også i 2017 har OHR´s ryttere opnået rigtig mange flotte place-
ringer til stævner over det meste af landet, som ikke alle kan 
nævnes her, men årets placeringer ved D4-mesterskaber blev: 

Spring 

Kat. II:  Jeppe Gobert Lorentzen/Gribsvads Leading Silver blev nr. 2,  

Kat. I:   Filippa My/Østergaards Madonna blev nr. 2.  

Heste-mesterskabet: Sandra Tønnesen/Cassandra, som blev nr. 2.  

 

Distriktsmesterskabet for klubhold blev afholdt i NVR, og OHR´s ponyhold bestod 

af:  

Alberte Damkjær/Dorthealyst Palour Maid & Filippa My/Østergaards Madonna & 

Jeppe Gobert Lorentzen/Gribsvads Leading Silver & Emilie Poulsen/Snekkerups 

Maja fik en flot 2. plads. 

 

 Hedensted Rideklub  B-stævne spring med indendørs DM pony 

Jannik Gobert Lorentzen/Play Misty For Me  MB* nr. 1 og første afdeling af inden-

dørs DM MA** nr. 2. 



 
OHR’s individuelle klubmesterskaber:  

JUNIORMESTRENE 

Dressur:  Freja Utoft Holmgaard Olsen/Kebior Kebir Van´t Heukske 

Spring: Ida Sofie Kaas/Dixie 

KLUBMESTRENE 

Dressur pony:  Martine Dahl Sørensen/Troja 

Spring pony:  Alberte Damkjær/Dorthealyst Parlour Maid 

Dressur hest:  Michelle Søderlund/Baunehøjens Connecticut 

Spring hest:  Jannik Gobert Lorentzen/Baunehøjens Verdi 

 
Når man kigger på hjemmesiden kan man se at vores ryttere 
kommer langt omkring i landet – der er rigtige mange flotte re-
sultater ud over dem som er nævnt her. 
Bestyrelsen vil gerne slutte, med at takke alle der har ydet en 
indsats for Odsherreds Rideklub i det forløbne år – der er både 
medlemmerne, forældre, øvrig familie. venner, lodsejere, presse 

og ikke mindst vores sponsorer. 
En speciel tak skal lyde til: 
Leif Toftegaard for det gode samarbejde samt hans iver for at 
holde klubben i fin stand – både inden og udendørs. 
På Bestyrelsens vegne, Lisbeth Mortensen formand ☺ 
 
 

 

 

 


