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Bestyrelsemøde 10. marts 2020. 
Mødereferat 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen. Formand   Beth1005.lm@gmail.com 
Lone Nielsen   Næstformand   lonehenrik@mail.dk 
Merethe  Andersen   Kasserer   merete@askilte.onmicrosoft.com 
Tommy Reenberg Sekretær/Referent  tommyreenberg@outlook.dk 

Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem  tinakaspersen@live.dk 
 
Jens Valsgård Drejer 1. Suppleant   Jens.valsgaard.drejer@outlook.dk 
Natasja Slorup  2. Suppleant  Afbud natasja@slorup.dk 
 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen / friisenberg@mail123.dk 
 
 
Faste punkter 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt med forbehold for udskydelse af punkter til næste møde pga omfang. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møde (vedlagt). 
Godkendt. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Henvendelse fra kommunen om forholdsregler ift Corona smitte giver ikke anledning til aflysning af OHR 
arrangementer. 
 
NKT tilbud på kabler til første etape af kabelføring på banerne. 
 
Indbydelse til DRF repræsentantskabsmøde 18/4-20 i Kolding. Lisbeth og Merethe deltager. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
   
  4.1: Status på vandværkssagen, kontakt til kommunen / Plantegning.   
          Kommunen har lovet svar inde udgangen af januar. Endeligt svar uge 13 Lisbeth. 
      
  4.2: Forbedringer af materiale/ bygninger og økonomi næste år jf sidste møde.  
  4.2.1: Belægning på dressurbanerne / Afgravning mhp afvanding.   Lone  
    
  4.2.2: Belysning på banerne / Kommunens sms ordning med SEAS-NVE.     
             Der skal tales med SEAS-NVE om SMS-ordning.  Afventer.  Lisbeth. 
 
  4.2.3: Der skal udarbejdes projektstyringsplan for forbedringer til næste møde. Tommy. 



 
 

2 
 

            Fremtages til næste møde med tilføjelse af huskeliste vedtægtsændringer. 
   
 
5: Nye punkter til behandling 
  
Evaluering af generalforsamling 

- Bestyrelsen har taget til efterretning at generalforsamlingen efterlyste mere information end 
hidtidige medlemsmøder. Formen overvejes og diskuteres på kommende bestyrelsesmøder. 
Der overvejes hjemmesiden / klubmodul app, officiel OHR facebookside, nyhedsbrev pr mail 

Nedsat udvalg vedr. vedtægtsændringer - skal der et bestyrelsesmedlem med. 
- Lone bliver tovholder for udvalget for vedtægtsændringer. 

Status på regnskab og opfølgning på budget. 
- Der satses på at der ligger et kvartalsregnskab til drøftelse på førstkommende bestyrelsesmøde. 
- Samtidig revideres budgettet.  
- Formand og kasserer skal have adgang til bankkonti. 

Klubmodul - hvem har adgang - hvordan lagres bestyrelseskorrespondance i klubben. 
- Formanden checker mail i klubmodulet  
- Lisbeth etablerer arkivering af indgående korrespondance i klubmodulet. 

Fondsansøgning til Seas-NVE - hvordan prioritere vi fremadrettet. 
- Der er for 2020 søgt til springmateriel. 
- Bestyrelsen efterlyser input fra medlemmerne om ønsker til hvad der skal søges til. 

Mødestruktur på bestyrelsesmøder. 
- Nuværende struktur gennemgået for nye bestyrelsesmedlemmer og besluttet fortsat. 

Udvalgsmøde med drøftelse af arbejdsopgaver. 
- Tirsdag d. 21 april afholdes første udvalgsmøde. 
- Jens udarbejder skabelon til Arbejdsopgaver / beføjelser for udvalgene. Lisbeth inviterer. 

Adhoc udvalg / vedtægtsændringer. 
- Jens og Lone afstemmer dato og udsendelse via klub-modulet. 

Medlemsmøde efter Udvalgsmøde og Adhoc udvalg. 
- Tirsdag 19. maj. 

D4 HorseShow / Styregruppemøde torsdag 12 marts. 
- Afbud fra Lone og Tommy 

Geo-Park – skal vi deltage? Hvis ja  - hvordan – hvem er tov holder  
- Falder sammen med D4 Horseshow / frafaldes for 2020. 

Evt. forretningsorden som vi arbejder ud fra på bestyrelsesmøderne. 
- Punktet udsættes til næste møde 

 
Info fra byggeudvalget 
Fritids og kulturudvalget vil gerne komme på besøg i OHR. 
Forslag om at OHR medlem af Odsherred Erhvervs Forrum som hjælper med fondsansøgninger / Besluttet. 
 
Info fra Islænderudvalget 
Der kan ikke afholdes stævner da OHR ikke har licensspørgsmålet på plads. Indtægt 23.000,- kr fra de 4 
stævner i 2019 kan derfor ikke forventes for 2020. Dispensationsmuligheder ifa event licens undersøges. 
Bestyrelsen godkender at kvadrillen (dyreskuet) har træningsaftner på ”campingpladsen”. 
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Eventuelt 
Bestyrelsen mener at spring og dressur stævner bør lægges samtidigt. 
Der skal luges omkring banerne inden næste stævne. 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 


