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Referat fra bestyrelsesmøde 8. november 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 Afbud ninatheill@gmail.com 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. oktober 2022. Godkendt 
   

3. Nyt fra formanden.  
Der er kommet et par henvendelser omkring de opdaterede ridehus- og undervisningsregler. 
Bestyrelsen forventer at alle tager hensyn til hinanden og viser gensidige respekt. 
Vi skal havde vedligeholdt hjertestarteren, og vi afventer et tilbud på årlig service - der 

kræves at den efterses min. engang årligt.  

Der har været et ønsket om at få rosetter med neutral logo også. Derfor bestilles rosetterne 

både med og uden OHR - SOL logo, så alle udvalgene kan bruge dem til stævner og vi ikke 

kommer til at ”brænde” inden med nogle.   

 
4.  OHR regnskab/budget.   

Der blev et overskud fra D4HOrseshow til hver klub på 36.186,36 og som er overført til begge 
klubber. 
Der er søgt om midler til blødgøringsanlægget og vi afventer svar. 
Der skal holdes øje med udgifterne og da vi endnu ikke ved foran det går med energipriserne, 
så det bliver stramt. 
Der er kommet 20.000,- fra Sundhed og sportsakademiet fra børn i bevægelse.  
 

5. D4 Horse Show – hvad gør vi? 
Der er god opbakning fra flere udvalg i Odsherreds Rideklub side til at holde D4 Horseshow i 
2023 sammen med Vemmelev. Bestyrelsen har drøfte rammer for D4 Horseshow og 
bestyrelsen vil mødes med bestyrelsen i Vemmelev med henblik på at indgå en fælles aftale 
af rammerne omkring stævnet.  

 

6. Gennemgang af årshjul  
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Hvert udvalg har fået tilsendt en målrettet udgave af årshjulet med deres respektive 
aktiviteter. Udvalgene er bedt om at opdatere det med aktiviteter og forventede 
driftsudgifter for 2023. Det er et levende dokument som holdes opdateres én gang årligt i 
november. 
Derefter gennemgang af bestyrelsens årshjul og opsamling på Bestyrelsens arbejdspapir for 
forbedringer af materiel og bygninger.  
Følenge projekter er afsluttet:  

 
- Renovering af opvarmningsdressurbanen 
- Spejle i Ridehus 
- Bund i Ridehus 
- Spring muren  
- Internet til ovalbanen 
- Lovliggørelse af El-tavle i ridehuset 

 

7. Aktiviteter og stævner siden sidst – opsamling fra udvalgsmødet. 
Rid for dommer var en succes – Der var også rigtig mange som valget af køre, der er et ønske 
om en form ”rid for dommer i spring” – Der opfodres til det afholdes igen i foråret da det er 
en god måde at få de nye ryttere/kuske i gang. 
Ved Dressurstævnet kom der rigtig mange til meldingen.  

8. Kommende aktiviteter / Stævner Status 
Der er Høper kursus den 11. og 12. november og der er stort tilslutning.  
Der er Julemarked den 20. november, og det bliver spændende hvor opbakningen der er, 
overskuddet går til udvidelsen.  
Den 11. december holder Minirytterne Jule Tam Tam alle er velkommen fra kl. 10-14(se 
opslag på hjemmesiden)  
 

9. Eventuelt 
Der har ikke været den store tilslutning til arbejdsdage/aftner, vi håber at alle hjælpes ad 
med at få løs nogle af opgaverne i nær fremtid.  
 

10. Næste ordinære mødedato 
8. december kl. 17.30 hos Jane 
 

 
Referent: Lone Nielsen 
 
 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
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         Jane Lundstrøm            Marc Kaspersen 
 
 

  


