
OHR Medlemsmøde 25 august 2020.  
Opdatering på Corona situationen. 
Af Tommy Reenberg. 
 
Forud for dagens medlemsmøde har jeg forsøgt at opdaterer mig på Corona kravene til afholdelse af 
aktiviteter i OHR via kulturministeriets opdaterede retningslinjer pr 8. august samt en drøftelse med 
Michelle fra DRF.  
 
Som det nok er de fleste bekendt. medførte Regeringens opdatering af genåbningens fase 4 ikke den 
forventede forøgelse af deltagerantal under forsamlingsforbuddet, så det der gælder er i store træk de 
hidtil gældende retningslinjer, dog med et par væsentlige bemærkninger: 

- Den hidtidige mulighed for at øge antallet af deltagere i en aktivitet er under visse omstændigheder 
suspenderet. 

- Kravene til at medvirke aktivt til at begrænse smittespredningen fremhæves. 
- Ansvaret for at begrænse smittespredningen pålægges i høj grad den enkelte person og den 

enkelte forening.  
 
Det generelle indtryk, som også bekræftes af DRF, er at der ikke kan gives en entydig vejledning i hvorledes 
den enkelte forening kan gennemføre daglige træningsaktiviteter og egentlige stævner. 
 
Det der lægges vægt på er, at den enkelte forenings ansvarlige har foretaget en vurdering af, hvad der er 
nødvendige tiltag lokalt for at leve op til Regeringens / Sundhedsministeriets generelle retningslinjer !  
 
Det lyder mere simpelt end det er, for retningslinjerne er fyldt med indbyrdes krydshenvisninger samt 
henvisninger til vanskeligt tilgængeligt lovtekst og bekendtgørelser. Samtidig kommer myndighederne 
løbende med justeringer og tilføjelse / ændringer til de aktuelt gældende. 
 
Min overordnede vurdering er at OHRs nuværende regelsæt langt hen ad vejen er tilfredsstillende forudsat 
at de overholdes af alle foreningens medlemmer. 
 
Som I andre dele af samfundet er der desværre også i vores forening sket et skred imod en mere lemfældig 
holdning til reglerne, både foreningens og regeringens. Der er ofte for mange forsamlet, vi er ikke så gode 
til at holde afstand, håndsprit er ikke en selvfølge og reglen om at undervisningstid i ridehuset skal aftales 
forudgående med bestyrelsen er i mindst èt tilfælde ikke blevet overholdt. 
 
Hvis vi vil undgå en situation, hvor myndighederne lukker vores faciliteter ned, er det nødvendigt at alle 
husker hinanden på hvad der gælder. 
 
Jeg vil derfor på næste bestyrelsesmøde lægge op til, at bestyrelsen gennemgår og eventuelt tilpasser OHRs 
nuværende regelsæt samt drøfter hvorledes det sikres, at disse bliver overholdt fremover. 
 
 
 
 
 
 


