
 

Referat for medlemsmøde den 22.10.2020 
 

Velkomst ved formanden og information om retningslinjerne for Covid 19 

under mødet. 

 

På bestyrelsens vegne takkede formanden vedtægtsændringsudvalget for det 

store arbejde, der var lagt i udkastet til vedtægtsændringerne, og opfodrede 

samtidig til en god positiv dialog, gerne med nye input. 

 

Bestyrelsen ønsker, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i 

november/december måned – dato kendes endnu ikke. 

 

Tommy blev udpeget som ordstyrer og straks gav ordret videre til 

vedtægtsudvalg. 

 

Vedtægtsændringsudvalget fremlagde udkast til vedtægtsændringerne § efter 

§. 

 

Alle forslag til ændringer er godkendt af Dansk Ride Forbund (DRF) og Dansk 

Islandshesteforeningen (DI). Der har været en tæt dialog med begge forbund, 

som har være interesseret i at løse denne opgave.  

 

 

§ 1. 
Marianne Søderlund: 
Hvorfor er der særskilte regler for DI? "Der er ikke særskilte regler for dem 

medlemmer som melder sig ind i SÒL, de skal stadigvæk overholde 

Odsherreds rideklubs vedtægter. 
Hvorfor skal DI ind i Odsherreds rideklub’s vedtægter? "Der er en stor 

interesse for at vores medlemmer i Odsherreds rideklub, kan starte som 

medlem af Odsherreds rideklub i DI og vi kan afholde stævner" "vi som 

bestyrelse ønsker en bredklub" 
 

§ 2. 
Lisbeth Vind Andersen: Hvorfor skal DI have deres eget navn SÒl? 
"Navne SÒL betyder skal bruges af de medlemmer som ønsker at havde 

medlemskab hos DI og skal der bruges et Islandsk navn og da solvognen er 

fundet tæt på Odsherreds rideklub var det mest naturligt at bruge SÒL  
Navnet anvendes kun at rytter fra Odsherreds rideklub i DI-regi" 
 



§ 3. 
Pia Gobert: Hvornår vil man få stemmeret, er det i det år men bliver 16 år.?: 
"Man vil have stemmeret den dag man fylder 16 år og er valgbar til 

bestyrelsen den dag man bliver 18 år."  
  

§4.  
Marianne Søderlund: 
Hvorfor kan man først stemme efter at man har været medlem i 30 dage.? 
"Vi ønsker at medlemmer har en interesse, og et tilhørsforhold til klubben og 

derfor indløser et medlemskab 30 før en generalforsamling" 
"Det var et ønskes som fremkom i arbejdet med vedtægtsændringerne fra 

udvalget"  
 
  

§5. 
Lisbeth Vind Andersen: Hvordan sammensættes bestyrelsen – vil man sørge 

for at alle discipliner er repræsenteret, så som at alle udvalg burde være i 

bestyrelsen? 
"Det generalforsamlingen som vælger bestyrelsen, og nej der skal ikke være 

en repræsentant for discipliner. Bestyrelsen vigtigste opgave er at arbejde for 

og repræsenteret alle discipliner i Odsherreds rideklub og som der stå i vores 

formål paragraf, er det vigtig at bestyrelsen består af en bred vifte af personer 

med mange forskellige kompetencer." 
  
  
  

Formanden afsluttede mødet med at fortælle, at det første spadestik til 

ovalbanen sker fredag den 4.12.2020 – så arbejdet er færdigt inden årsskifte. 
Marc er indstillet til årets fritidspris, og der vil på et senere tidspunkt komme 

en afstemning, da der er 3 nomineret kandidater, så jeg håber vi alle vil 

stemme på Marc. 
Derudover er klubben blevet nomineret til årets klub og stem på jeres klub på 

GOon Benzin. 
Tak for et godt og konstruktive møde. 
  
  
  
 
 
 


