
 

 

Referat fra medlemsmødet  

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19,00  

 

 

1. Velkomst ved Lisbeth Mortensen 

Så lykkedes det at blive samlet. 

Vi i bestyrelsen har glædet os til denne dag. 

Det har været et noget anderledes forår og sommer for os alle sammen. 

I bestyrelsen har vi haft en del møder som I sikkert har set på hjemmesiden. Vi 

har løbende forsøgt at tilpasse aktiviteter i klubben ud fra de restriktioner 

som corona har givet. 

Vi har haft løbende kontakt med coronahotline i sundhedsstyrelsen og 

politiet, så vi har kunne åbne op løbende. 

Det er selvfølgeligt klart, at året i år, ligesom for alle andre, bliver meget 

anderledes både når det gælder aktiviteter og økonomi. 

Bestyrelsen har søgt coronahjælpepakke for så vidt angår D4 og forårets 

stævner. 

Vi er så heldige at have en rigtig sund økonomi, så selvom vores budget på ca. 

100.000 kr. i stævneindtægter helt sikkert ikke vil blive til virkelighed, skal vi 

nok klar det. 

Vi forsøger løbende at kigge på udgiftssiden for at komme bedst muligt 

gennem året. 



Den 29.6.20 havde bestyrelsen møde med alle udvalgene hvor vi kiggede på 

udvalgenes arbejdsområder – en god aften med stort fremmøde. Bestyrelsen 

har fået et arbejdsredskab som vi arbejder videre med. 

De fleste udvalg i klubben er meget aktive og Bygge udvalget arbejder hårdt 

på at skaffe pengene til Odsherred hestelkultur center, så vi kan få vores 

udvidelse. Vi håber alle bakker dem op og vi hjælpe til vi hurtigere kan få en 

indendørs bane til 

 

2. Udvalgene har ordet: 

Dressurudvalget, Helle Damkær: 

Dressurudvalgets medlemmer blev præsenteret. Af aktiviteter har der været 1 

dag med C-stævne, 2 dage med D-stævne, video med rid for dommer som var en 

stor succes og 2 aften sløjfestævner. De takker alle hjælpere og en stor tak til 

Marc og Kim for den fine tilbygning af dressursekretariatet samt til Maja som har 

malet den nye tilbygning.  

Vi ser frem til at byggeprojektet lykkes – så der kan holdes flere 

indendørsstævner. 

Af kommende aktiviteter er der bla. dressurkursus med Birgitte Byrialsen de 14. 

og 15. november – se hjemmesiden.  

I uge 42 vil der i rytterstuen være hygge med storskærm – streame WORLDCUP i 

dressur. 

Springudvalget, Neel Salling: 

Springudvalges medlemmer blev præsenteret. Af aktiviteter har der været 2 

aftenstævner og der er stævner i den kommende weekend. 

Klubmesterskabet afholdes i den sidste weekend i september og der er brug for 

voksne hjælpere på banen. 

Der er 2 undervisere i spring i klubben, der er Sigrid Ryssel (torsdag) og så er der 

kommet en ny underviser som hedder Lars Uggerby (tirsdag) 

Springudvalget kigger løbende på springmaterialet, hvad der skal renoveres og 

hvad der skal fornyes, der fremsendes forslag til bestyrelsen på hvad der ønskes 

indkøbt mm. 



Springudvalget har på deres sidste udvalgsmøde talt om hvor vigtigt det er at vi 

siger hej til alle når vi mødes i klubben og at vi møder sladder med et ”nej tak”. 

 

Islænderudvalget, Rikke Søegaard: 

 Islænderudvalgets medlemmer blev præsenteret. Der har med stor succes været 
afholdt en CUP af 4 gange med 49 deltagere i 2019/20, finalen blev dog aflyst pga 
Corona. Der har været afholdt præmieoverrækkelse mandag den 17.8.20 med 
stor tilslutning. Der vil igen i denne sæson blive afholdt en Cup, den bliver afviklet 
over 4 søndag med start kl. 14 således at der er plads til anden aktivitet i 
ridehuset om formiddagen. 

      Der blev ligeledes afholdt et nytårsstævne 2019 også dette var en succes som     
gentages 2020. I alt på et år havde det givet en indtjening på kr. 28.000 til klubben. 

Der har været arrangeret guidede skovture på Nakkehalvøen og i Grevinge skov.  

Der vil blive arrangeret flere skovture, der efterlyses forslag og guider til turene, 

måske en tur en gang om måneden for alle OHRs medlemmer. 

Der vil i samarbejde med bredeudvalget blive arrangeret ride lejer i 2021, 

ligeledes for alle OHRs medlemmer. 

 

Kioskudvalget, Lisbeth Mortensen: 

Kioskudvalget er ved at udarbejde en drejebog således at alle kan betjene 

kiosken. 

Der mangler frivillige – håber at der kommer hjælpere til stævnerne. 

 

Køreudvalget, Tommy Reenberg: 

Vi har fået tiltrukket nogle nye medlemmer, vi køre og alle er velkommen til at 

komme og få en tur med, vi hjælper gerne hvis I har en hest som skal vænnes til 

at se en vogn komme kørende på din vej. 

Treckkørsel i oktober 2020 er aflyst. 

 

 



Sponserudvalget, Lone Nielsen: 

for at få fuld bonus mangler at blive oprettet 4 OK-kort inden den 30. 09 2020. 
kan oprettes via app. 

Der er indgået aftale med Flügger i Nykøbing SJ. Så når du køber maling får du 
20% i rabat og klubben får 5 % af det af købsbeløbet i støtte til Odsherreds 
Rideklub. – i skal sige i er medlem af Odsherreds Rideklub 

 

Ridehusudvalget, Allan Sonne: 

Der er blevet renset vandingsanlæg. 

Der er udarbejdet et forslag til bestyrelsen over hvad der bør renoveres, 

herunder vinduer mellem ridehal og rytterstue, beklædning af containere samt 

belysning udendørs, belysningen er godkendt af bestyrelsen og iværksættes når 

elektrikeren har tid. 

Der er arbejdsdag den 14.9.2020 – der kommer opslag på hjemmesiden. 

 

Vedtægtsudvalget, Malene Johannesen: 

Der arbejdes på forslag til vedtægtsændringer. I øjeblikket forhandles der med 

DRF og DI. 

Når udvalgets forslag er færdigt vil der komme et medlemsmøde inden en 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

3. Opfølgning på spørgsmål fra generalforsamlingen. (Merete) 

Bestyrelsens tilbagemelding på spørgsmålene blev vel modtaget af forsamlingen. 

Fremgår af bestyrelsens næste bestyrelsesreferat. 

 

4. Behovet for hjælper til arrangementer i OHR og hjælpernes betydning, hjælper 
instruktion fremover. (Lone) 
Der var ikke så meget at sige, for udvalgene har næsten sagt det hele. Men hjælp 
er ikke til arrangementer, men også i hverdagen, så som at rengøre toiletter, 



staldgang, tømme opvasker, rette hovslag m.m. de ting, der gør vi alle godt lide 
at komme her. 
 
5. Klubbens økonomi, Merete Andersen 
Der blev orienteret om klubbens økonomi. 
 
 

      6. Status fra Byggeudvalget, Lone Nielsen 
 Byggeudvalget arbejder hård på at rejse midler til byggeriet og har derfor delt 

det op i fem etaper. etape er at få Rå hallen og en ekstra bane, samt at gøre klar 

til toilet og bad osv. og den del er beløbet 5.5 million. 

VI har haft besøg af Kultur udvalget og de er positive og se der er fremtid i vores 
fælles projekt Odsherreds Hestekultur Center 
Vi er modtagelig for alle gode ideer eller info om fonde, hvor vi kan søge pengene 
til Bryggeriet. 
  
Håber at se gerne alle til Galopbanko den 3. september 2020 

  
Og i morgen få vi besøg af TV Vestsjælland og det er dejligt at nogle har lyst til at 
komme at ride og køre 

 
7. Status på ovalbanen, Lisbeth Mortensen 
Sidste år blev der sendt papir og tegninger til kommenen, men først sidst i april 
2020 blev der oprettet en byggesag. Den 10. juli kom der skrivelse om at nu var 
sagen sendt til nabohøring i 14 dage, der kom hurtigt 2 høringer som vi fik 
tilsendt og svarede på. Så gik sagsbehandleren på 3 ugers ferie, og der kom 
endnu et høringssvar den 20.7.2020 men det fik jeg først i dag (25.8.20), har 
svaret med det samme, så nu må vi se hvornår sagsbehandlingen får en ende. 
Når Schack Gaarde går i gang vare det 14 dage iflg. firmaet så er banen færdig. 
Det er islænderudvalget som skal lave hegn omkring banen. 
 
8. Corona situationen, Tommy Reenberg 
Der vedhæftes 4 filer. 
  
9. Medlemsinput til udvalg - Spørgsmål og kommentarer til referatet fra 
udvalgsmødet den 29. juni 2020. (Referatet finder I på hjemmesiden)  
Der var ingen kommentar. 
 



10. Eventuelt. 
 
Marianne Søderlund: Har set at der er søgt DM i dressur for pony – hvad er der 
tænkt i forbindelse med bundforhold. 
Dressurudvalget: Vi må se hvad DRF siger. 
 
Pernille Damkær: Nyanskaffelse af springmateriale – god ide med letvægts 
kavalettis. 
 
Lone Wallebo: Der er ønske om at skovturene eventuelt skifter mellem lørdag og 
søndag. 
 
Bonnie Winther: Behøver skovturene at være i nærområdet. 
 
Janne Florager: Efterlyser aktiviteter for børn. Karina Utoft oplyser at der snart 
starter miniridning op. 
 
Der blev efterspurgt sti fra rideklubben til skoven. Lisbeth Mortensen oplyser at 
der er gang i ridesti, men der mangler hjælp fra kommunen for at det kan blive 
aktuelt. Der er lavet et stort arbejde med ridestier generelt.  
 
  

 


