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Bestyrelsesmøde 9. juni 2020. 
Referat 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  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  
Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem tinakaspersen@live.dk 
 

Jens Valsgård Drejer 1. Suppleant  Jens.valsgaard.drejer@outlook.dk 
Natasja Slorup  2. Suppleant   
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen   friisenberg@mail123.dk 
 
1: Godkendelse af dagsorden / Godkendt. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møde  / Godkendt. 
 
3: Nyt fra formanden. 
 

Mail fra kommunen vedr. ovalbanen. 
Der skal redegøres for en række detaljer inden projektet kan godkendes. 
Lisbeth og Merethe følger op på sagen med entreprenør og kommunen. 
 

Hanne Mogensen 
Ønsker at låne ridebanen uge 27 til springundervisning. 
Lisbeth følger op internt og eksternt.  
 
Ridelejr 
Bestyrelsen enige om at ridelejren bør gennemføres aht. ungdommen i klubben. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
1: Status på vandværkssagen. 
Intet nyt. 
   
2: Forbedringer af materiale/ bygninger jf. projektstyringsplan. 
Opdateret pr. mødedato. 
 

3: Alternative arrangementer til D4-Horseshow. 
Rid for dommer er succes med 27 deltagere fra hele landet. 
Arrangementet Guidede Skovture er blevet reduceret til 2 lokaliteter pga manglende tilslutning. 
 

Bestyrelsen enig om at lægge ud til medlemmerne om ønsker til arrangementer samt tovholdere hertil. 
Forudsætningen er at tovholder sikre at gældende Corona-regler overholdes. 
Tages også med dagsordenen når udvalgsmødet kan gennemføres. 
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4: Brug af OHRs faciliteter under Corona krisen (opdatering). 
Bestyrelsen har opsat følgende rammer til tovholdere af stævner på OHRs faciliteter: 
1: På område 1, 2 og 3 må der på hvert zone max. være 50 personer incl dommere og hjælpere. 
     Zonerne er beskrevet på kort placeret ved indgangen. 
2: På område 4 (ridehus incl staldgang) må der max være 25 personer incl dommere og hjælpere. 
3: Deltagere må max stille med rytter + 1 (èn) hjælper. 
4: Tovholder er ansvarlig for at Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer overholdes. 
5: Tovholder er ansvarlig for at fællesarealer (toilet, køkken) rengøres iht. Sundhedsstyrelsens  
     retningslinjer.  
6: Der skal som minimum forefindes følgende kontrolpersoner på arealerne under arrangementet: 

- Vagt ved indgangen der anviser P-pladser. 
- Kontrollant der løbende rundere mhp at sikre overholdelse af max. personer på i enkelte zoner. 

Kontrollanten skal samtidig forestå rengøring af toilet faciliteter èn gang pr time. 
7: Tovholdere skal fremlægge en plan for arrangementet til bestyrelsens godkendelse. 
8: Eventuelle Corona relaterede spørgsmål under arrangementet skal afstemmes med repræsentant fra  
    bestyrelsen. 
9: Bestyrelsen er forpligtet til at skride ind overfor overskridelser ift. Corona reglerne. 
 
Formanden udarbejder en skrivelse til medlemmerne om daglig anvendelse. 
 

5: Opdateret regnskab til medlemsmøde. 
Ingen ændringer ift sidst. 
 

6: Bestyrelsens forventninger til udvalgs- og medlems møderne i maj. 
Som følge af Corona åbning fase 3 ønsker bestyrelsen at afholde udvalgsmøde inde sommerferien.  

- Aftalt mandag 29. juni kl. 19.30 – 21.00 på OHRs udendørsarealer eller ridehus ved dårligt vejr. 
- Lisbeth udarbejder dagsorden. 
- Endelig planlægning på næste møde. 

 

Medlemsmøde udskydes til efteråret. 
 

7: Behandling af spørgsmål fra generalforsamlingen til orientering på medlemsmødet. 
Udskudt til næste møde. 

 

8: Forretningsorden til bestyrelsesmøder. 
Udskudt til næste møde. 

 

9: GDPR status.  
Udkast til samtykkeerklæring godkendt af bestyrelsen. 
Tommy fremtager 40 kopier til udvalg og bestyrelse. 

 

10: Priser på bomme og plastender / Tina. 
Udskudt til næste møde. 
 
5: Nye punkter til behandling. 

- Tiltag i forbindelse med overholdes af Corona-reglerne i forbindelse af forsamlinger / Lone. 

Behandlet på punkt 4.4. 
 



 
 

3 
 

- Forslag fra byggeudvalget / Lone. 
Heste juleshow mhp at promovere Odsherred Heste Kulturcenter. 
Enighed i bestyrelsen om at byggeudvalget arbejder videre med arrangementet. 

 
6: Eventuelt. 
Lone orienterede fra byggeudvalgets arbejde. 
 
Jens rejste spørgsmål om anvendelse af klub modulets kalender til ridehuskalender. 
Enighed om at èn ridekalender der dækker indvendig og udvendige faciliteter vil være optimalt. 
Jens undersøger alternative muligheder til næste møde. 
 
Stammer / Vognmanden har været på besigtigelse èn gang / Kontakter Tina direkte. 
 
6: Næste møde. 
28. juli kl 19.00 i ridehuset. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bestyrelsesmøde 9. juni 2020. 
Dagsorden 

 
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  natasja@slorup.dk 
 
Faste punkter 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møde (vedlagt). 
 
3: Nyt fra formanden. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 

- 1: Status på vandværkssagen.   
- 2: Forbedringer af materiale/ bygninger jf. projektstyringsplan. 

     (Bør opdateres med beløb samt start / stop datoer). 

- 3: Alternative arrangementer til D4-Horseshow. 
- 4: Brug af OHRs faciliteter under Corona krisen (opdatering). 

     (Se Lones punkt under pkt 5)  

- 5: Opdateret regnskab til medlemsmøde. 
- 6: Bestyrelsens forventninger til udvalgs- og medlems møderne i maj. 

     (fastlæggelse af nye datoer ?) 

- 7: Behandling af spørgsmål fra generalforsamlingen til orientering på medlemsmødet. 
     (Opdatering af huskeliste) 

- 8: Forretningsorden til bestyrelsesmøder. 
      (Lisbeths forslag / Opdatering af huskeliste) 

- 9: GDPR status.  
     Jf Tommys udkast. 

- 10: Priser på bomme og plastender / Tina. 
 
5: Nye punkter til behandling 

- Tiltag i forbindelse med overholdes af Corona-reglerne i forbindelse af forsamlinger / Lone. 
(samme som 4.4 eller tiltag mod ulovlig / uhensigtsmæssig anvendelse ?) 

- Forslag fra byggeudvalget / Lone. 
 

6: Næste møde 
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