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Referat Bestyrelsesmøde 26. januar 2023 kl 18.00. 
 
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 4. januar 2023. Godkendt 
   

3. Nyt fra formanden.  
Islænder Udvalget har holdt møde og har de fundet nogle som vil med i udvalget og der 
holdes allerede stævne i marts 
Ved Distriktsrådsmøde – den 9. februar 2023 deltagere dele af bestyrelsen.  
 

4. D4 Horse Show  
 Der besluttet at der holdes D4 HorseShow i 2023, 
 Jane har opdateret tjeklisten til version 2023 og udtrykte bekymring, fordi der pt. mangler 
nøglepersoner til en del ansvarsområder. OHR bemandede i 2022 en meget stor del af 
nøgleposterne og flere har meldt fra i 2023. Vemmelev har på nuværende tidspunkt ikke budt 
ind med nye nøglepersoner i forhold til sidste år.  Spørgsmålet er om der kommer hjælpere nok 
og om Vemmelev ville byder ind med en større hjælper indsats end tidligere. 
Styregruppen indkaldes hurtigst muligt. 

 
5. OHR regnskab 2022 – Budget 2023.   

Regnskabet blev præsenteret for en spørgelysten bestyrelse. Det ser fint ud. 
Forslag til Budget 2023 blev gennemgået og tilrettet. Der er diverse udfordringer i forhold til 
prioritering af nødvendige vedligeholdelsesopgaver og nyanskaffelser.  
Vi prøver om det er muligt at søge midler til nogle af de forskellige ting, som skal gøres. 

 
6. Aktiviteter og stævner siden sidst 

Dressurudvalget har holdet intro til bedømmelse med paperlese (elektronisk kritikker)  
Sandkassestævnet i dressur som minirytterne har arrangeret, var en stor succes, dog bør    

rytter med rytterlicens måske ikke være start berettet. Næste sandkassestævne er et 
springstævne. 
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7. Kommende aktiviteter / Stævner Status 
Dressurstævnet den 11. februar 2023 – sidste tilmelding er den 3. februar  
Generalforsamling den 23. februar  
Fastelavnsstævne kørsel den 18. februar  

 
Fastelavn minirytter 19. februar  
Springstævne den 25. februar  

 
8. Klubmesterskaberne – det er ikke alle udvalg som er kommet med indput, vi forventer det 

kommer på hjemmesiden i begyndelsen af marts.  
 

9. Eventuelt – Intet  
 

10. Næste ordinære mødedato – 7. februar 2023 – kl 18.30  
 

Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Jane Lundstrøm            Marc Kaspersen 
 

 

 
 


