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Referat fra Bestyrelsesmøde 8. december 2022 kl 18.30. 
 
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  marckaspersen@live.dk 
              
  1. Suppleant    
Nina Theill  2. Suppleant  ninatheill@gmail.com 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. november 2022. Godkendt og 
underskrevet. 

   
3. Nyt fra formanden. 

Den 4. januar inviterer bestyrelsen Islænder udvalget til møde om forventning afstemmes  
Indkommende mails er behandlet og der sendes snarligt svar. 
Der er oplysninger på Googl, som ikke er opdaterer i forhold til Odsherreds Rideklub – Vi 
arbejder på at få det rettet.  
Næste møde starter budgetplanlægningen for 2023. Der mangler tilbage melding fra de 
forskellige udvalg vedr. årshjul med drift omkostninger og nødvendige udgifter for året 2023..  
 

 
4. Status OHR regnskab/budget.   

Odsherreds Rideklub har få doneret et større beløb af Sparinvest til hegn på mulitbanen. 
Køre- og Islænder udvalget, må arbejde videre med det.  
Vi forventer stadig højre regning på El hen over vinter – så venligst spar på strømmen. 
Der er budgetteret med et underskyd på 61.000,- kr. i 2022 og vi forventer, at komme ud 
med et lidt bedre resultat. 
Byggeudvalgets ansøgning har bådet frugt og derfor har Odsherreds Rideklub modtaget en 
bevillige på 132.000, - kr. fra Odsherred kommune til ridehus udvidelse byggeriet.  
Det interne arbejdsdokument skal gennemgået så det kan bruges i forbindelse med 
forberedelse til budgettet for 2023.  
Der sættes en bi måler op så der kan måles, hvor meget vand der bruges på vaskeplads, 
staldgang og vandring af ridehuset, da vi ikke skal betale afgift af vand der IKKE afledes til 
kloak. 
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5. D4 Horse Show – hvad gør vi. Der er opbakning fra styregruppen til at afholde D4 Horseshow 
i 2023 og derfor holder Bestyrelsen møde med Vemmelevs bestyrelse om D4 Horses show 
2023 og derefter indkaldes styregruppen. 

 

6. Klubmesterskab: vi mangler tilbage melding for udvalgene - og vi håber at de er klar i 
begyndelsen af januar.  

 

7. Aktiviteter og stævner siden sidst 
5. november var der Dressurstævne, med 61 starter og et godt overskud.  
11. og 12 november Var der kursus med Høper og der var stor tilslutning. 
20. november holdet vi Julemarked – det gik rigtig godt der mange nye mennesker forbi og 
oplevere den hyggelige stemning med hestevogn. Der er opbakning til at vi gør det igen til 
næste år. 

         30. november Julebanko, der var ”fuldt hus” til det hyggelige banko over 85 personer og tak    
til alle donerede gevinster og hjælper. 

 
8. Kommende aktiviteter / Stævner Status 

10 december, Dressurstævne, der er mangen tilmeldt. 

11. december, Juleafslutning med miniryttene og alle er velkommen  

29. december er Islænderstævne ” Nytårskeppni”, hvor der kan vindes mange lækker præmier. 

17.  køreudvalget har gløgg og æbleskiver  

18. december holder Løsningspring gløgg og æbleskiver 

9. Eventuelt 

Klubmodulet har tilbudt en ”makeover” af hjemmesiden – Jane og Lisbeth arbejder på det.  
 

10. Næste ordinære mødedato 

Den 4. januar kl. 17.00 i OHR  

Den 26. januar kl. 18 i OHR  

Den 9.  februar kl 18.00 I OHR  
Referent: Lone Nielsen 
 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Jane Lundstrøm            Marc Kaspersen 
 


