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Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 28. april 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  Mødte ikke natasja@slorup.dk 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen / friisenberg@mail123.dk 
 
Bestyrelsen drøftede følgende: 
 
D4-Horseshow. 
Normalt er der dagligt 800 – 1.000 personer på området, deltager og publikum. 
Bestyrelsen drøftede muligheden for at afholde et begrænset D4 med de pt bekendtgjorte maximale 500 
personer dagligt såfremt myndighederne åbner op herfor 12 maj med fokus på følgende elementer: 

- Risiko for aflysning i sidste øjeblik eller yderligere myndigheds begrænsning op til arrangementet. 
- Tvivl om hvorvidt risikoen for Corona smitte vil afholde deltagere i at melde sig til arrangementet. 
- Begrænset mulighed for de sædvanlige sociale aktiviteter under arrangementet. 
- Manglende indtjening fra kiosken. 
- Deraf følgende risiko for økonomisk tab for begge arrangerende klubber. 
- Problemer med at Corona-sikre sanitære installationer, herunder toiletvogne. 
- Problemer med at Corona-sikre banebyggere. 
- Problemer med at Corona-sikre dommerområder i forbindelse med dommer skift i spring. 
- Problemer med afstand i dommertårne i dressuren. 
- Signalværdi ift andre aktører i området. 
- Relationerne til kommunen hvis lokale restriktioner ikke overholdes men kun Rigspolitiets. 

Konklusionen blev, at bestyrelsen enstemmigt besluttede at aflyse D4-Horseshow i 2020. 
 

Endvidere er bestyrelsen enstemmigt indstillet på at gennemføre D4-Horseshow i 2021 forudsat at Corona 
situationen tillader dette. Selvom datoen herfor falder sammen med Tour de France fastholdes det 
traditionelle tidspunkt uge 26 / 1-4 juli 2021. 
 

Lisbet afstemmer med Vemmelev og udarbejder udkast til medlemsinformation. 
 
Alternative arrangementer. 
Bestyrelsen besluttede i takt med myndighedernes udmeldinger løbende at vurdere mulighederne for at 
arrangere en række mindre stævner / arrangementer som erstatning for D4-Horseshow 2020. 
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Træning på pladsens arealer. 
Med udgangspunkt i DRFs drøftelser med Rigspolitiet (Bilag 1) tager Tommy kontakt til Holbæk Politi om 
tilladelse til at træne 3x 10 deltager på 3 forskellige delarealer på OHRs område. Eventuel mundtlig aftale 
bekræftes efterfølgende pr mail. 
 
DIF procedure for stævneansøgning resten af året. 
Vedlagte bilag 2 er sendt Marlene Møller Magnusson, Helle Damkær, Tina Kaspersen og Lone Nielsen. 
 
Islændergruppen. 
Merethe overtager rollen som kontaktperson for Islænderudvalget. 
Udvalgets mødereferater lægges fremover på hjemmesiden til information for medlemmerne. 
Udvalgte har en række aktiviteter for alle i gang som iværksættes afhængigt af Corona situationen. 
 
Udvalg for vedtægtsændringer. 
Mødeaktiviteterne genoptages efter Corona situationen 14. maj. 
 
Byggeudvalget. 
Der er indsendt ansøgning til Odsherred Kommune på støtte for 1,2 mill. kr. 
 
Punkter til næste bestyrelsesmøde. 

- Opdateret regnskab til medlemsmøde. 
- Bestyrelsens forventninger til udvalgs- og medslems møderne i maj. 
- Behandling af spørgsmål fra generalforsamlingen til orientering på medlemsmødet. 
- Forretningsorden til bestyrelsesmøder. 
- GDPR status. 

 
Bilag. 
Bilag 1: Opslag på Dansk Rideforbunds hjemmeside 27. april 2020. 
Bilag 2: DRF instruks i stævneplanlægning under Corona. 
 
Næste bestyrelsesmøde. 
12 maj afholdes hos Merethe. 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
 
 


