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• Tilstede: Britt, Merete, Rikke, Vibeke, Mette, Marianne, Ole 

 

• IslænderCup – sidste stævne er 27. marts. Øltølt og flagridning. Pris inkl spisning 
 

Højby brugs eller Vig brugs –  menu (Merete spørger) + så laver vi selv frikadeller og pomfritter 
Is til dessert – Indkøb i Dagrofa. Mette aftaler med Lisbeth 
Sporti tilmelding – Marianne 
100.- for spisning/ 50.- børn under 12 år 
150 pr. start for medlemmer 
Drikkevare skal betales 
Uddeling af pokaler - Britt bestiller 

 
 

• Evaluering generalforsamling: 

Vi kæmper videre og skal bevare den gode stemning. 
Der var flertal for vedtægtsændringer bare ikke 2/3, og der er nedsat et udvalg til at arbejde 
videre. 
Der er mulighed for at vi kan oprette en klub alligevel. 50 kr. pr. medlem, med krav om 
medlemskab i OHR. Men denne løsning venter vi lige med, og diskutere det på næste møde. Så 
har den nye bestyrelse også holdt møde. Det vil trods alt kræve en hel del mere arbejde at 
danne vores egen klub. 

Vi kan køre videre på eventaftale, men det ved vi ikke hvor længe vi kan det. Det koster 1.500 
kr. pr. stævne. 

Uddeling af pokaler til generalforsamling skal udvides så det også gælder Islænderfolket og 
kørefolket. Merete går videre med det 

• Islændercup 20/21: 

Det skal vi gentage. Konkurrencen skal stadig gælde for bredden. 

Okt, nov , jan, feb . Planlægning går vi i gang med inden sommerferie. 

 

• Planlægning af onsdagsridning: 

11/3 – flagridning og øltølt 

25/3 – Figures 

8/4 – ingen træning 

22/4 – Kvadrille – Vibeke tager kontakt til Steen 

Fra 1. maj kunne vi evt. være ude 
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Tirsdag 5/5 – fælles ridetur ved Gudmindrup Strand/Ellingskoven – Marianne laver facebook 
opslag om fællesture 

Tirsdag 12/5 – Fælles ridetur 

Tirsdag 19/5 – fælles ridetur 

Tirsdag 26/5 – fælles ridetur  

 
 

• Aktiviteter i 2020: 

Equinics – - Måske en gang til efteråret, kan ikke være en torsdag, de vi skal bruge ridehuset 

Nikolaj jarløv – tirsdag eller torsdag - Britt tager kontakt, vi skal finde en dato – fx 1/9 , 10/9 

31. marts er der foredrag med Karina Watson – er planlagt og lagt i kalenderen 

Miljø træning – skal oprettes som event på hjemmesiden. Rikke kontakter Kristian. 18. eller 19. 
april 

Ridelejr – 12-14 juni – Marianne, Rikke, Ole – Mette lave facebook opslag på OHR´s side 

Begivenhed på Facebook, mulighed for at få undervisning, rideture, fælles spisning, mulighed 
for overnatning - er lagt i aktivitetskalender 

Nytårskeppni 2020 – søndag den 27. december 2020 – er lagt i aktivitetskalender 

Planlægning går vi gang med efter sommerferien 

 

• Status på ovalbanen: Kommunen har lidt rettelser til planen, blandt andet niveauet. 

Skak er ved at undersøge om brøndene kan sænkes yderligere og Peter er i gang med 
ansøgningen. Kørebanen bliver, så der kan holdes stævner med tiden. 40 x 80 m. Til at starte 
med til pony stævner og reglerne er ved at blive ændret så heste også kan starte.  

• Ridesti. 

Rikke skal have spurgt om vi må ride igennem en nabogrund. Så vi ikke skal ride ude på vejen. 

• Britt kursus – 22. og  23 . maj – Merete undersøger om ridehuset er ledigt. 
 
 

• Kvadrille udtagelse til Roskilde dyrskue – Kan de få lov at låne kørebanen (græsbanen 
foran ridehuset). Betaling for ikke medlemmer 75.-. Merete undersøger med 
bestyrelsen. 

 

• Næste møde: torsdag 23/4 kl. 19.00 hos Britt 


