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Bestyrelsesmøde 8. juni 2021 (OHR). 
Referat 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen Formand  Beth1005.lm@gmail.com              
Lone Nielsen   Næstformand  lonehenrik@mail.dk 
Merete  Andersen   Kasserer  merete@askilte.onmicrosoft.com 
Tommy Reenberg Sekretær/Referent  
Tina Kaspersen Bestyrelsesmedlem tinakaspersen@live.dk 
 

Cille Madsen  1. Suppleant  Zylfo-bille@hotmail.com 
Marc Kaspersen 2. Suppleant  marckaspersen@live.dk 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen   friisenberg@mail123.dk 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
2: Godkendelse af mødereferat(er) sidste møde(r). 
Mødereferat bestyrelsesmøde maj godkendt til at sende til webmaster. 
 
3: Nyt fra formanden. 
8 miniryttere samlet mandag 7/6 til et vellykket arrangement, de fortsætter hver anden mandag frem til 
ridelejeren. 
Mini-ridelejr 23-25/7. i OHR 
 
Den lille græsslåmaskine er brudt totalt sammen igen. 
Bestyrelsen godkendte indkøb af en ny til 38.000,- kr. netto som anses for billigere på lang sigt ift. fortsat 
reparation af den gamle. 
 
Formanden ønskede en bedre fordeling af bestyrelsens opgaver. 
Tommy argumenterede for mere uddelegering af ansvar for de enkelte discipliner til de respektive udvalg. 
Af hensyn til arbejdsbelastningen i bestyrelsen gør bestyrelsen opmærksom på, at  

- proceduren for drøftelse af specifikke spørgsmål er, at man henvender sig til de relevante udvalg. 
- Udvalgets repræsentant kan efterfølgende kontakte udvalgets repræsentant i bestyrelsen. 

 
Pr. 1/7 skal der forud for et C-stævner indbetales 900,- / dag for en TD (Teknisk Delegeret) hvorefter 
udgiften administreres af Distrikt 4. Hvis der er mere end 1 TD skal klubben selv betale for nr. 2. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.1: Gennemgang og opdatering af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
Opgaver gennemgået og opdateret. Tommy opdaterer arket i sin helhed. 
 
Der skal ansøges om fondsstøtte til færdiggørelse af hegn omkring springbane og spejle i ridehuset. 
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4.2: Status OHR Regnskab og Budget 2020/2021 v/kassereren. 
Regnskab følger i store træk budget. 
 
4.3: Corona situationen. 
Bestyrelsen glæder sig over genåbningen og følger den videre udvikling. 
Der henstilles til fortsat at følge myndighedernes hygiejne anbefalinger. 
 
4.4: Ordinær Generalforsamling. 
Opfølgning på generalforsamlingen / Intet at bemærke. 
Herunder godkendelse af referat til web-master / Lisbeth sender det offentliggjorte referat til Tommy. 
 
4.5: D4 Horseshow. 
Kører som planlagt med koordineringsmøder med Vemmelev og der er åbent for tilmelding. 
 
4.6: DRF ændring af certificering (jf mail fra Lisbeth). 
Udsættes til efter sommerferien / Lone og Lisbeth. 
 
4.7: OHR Facebook side. 
Principielt er bestyrelsens indstilling at OHR skal overtage den eksisterende Facebook side men der skal 
udarbejdes retningslinjer herfor inde igangsættelse. Tommy udarbejder udkast til næste møde.  
 
4.8: Odsherred Kommunes genbrugsprojekt i samarbejde med Vig festival. 
Tommy redegjorde for drøftelserne med kommunen. 
Bestyrelsen vurderer ikke at det er relevant for OHR, 
 
4.9: Drøftelse med kommune om normalt medlemstilskud til ridesport evt. i samarbejde med DRF / Lone. 
Bliver et punkt på Folkemødet, så bestyrelsen afventer resultatet heraf. 
 
4.10: Besøg af udviklingskonsulenten fra DRF / Lone. 
Bestyrelsen arbejder på et medlemsmøde med deltages af udviklingskonsulenten ila efteråret. 
Drøftes nærmere på juli bestyrelsesmødet. 
 
4.11: Deltagelse i folkemøde 28. august / Lone. 
OHR har arrangeret debatforum med deltagelse af flere folketingspolitikere og interesseorganisationer om 
adgang til naturen og opfordrer klubbens medlemmer til at komme og deltage i debatten. 
 
4.12: Udvikling af ungdomsaktiviteterne i OHR. 
Mini udvalget ser ud til at være i fin fremdrift så bestyrelsen følger udviklingen her. 
 
5: Nye punkter til behandling 
Bookingkalender - Aktivitetskalender / På hold til efter sommerferien 
 
Ansøgning om tillægsbevilling fra springudvalget til yderligere springmateriale. 

- Bestyrelsen fastholder den bevilligede ramme på 10.000, for 2021 til spring, holdere og 3-meter 
bomme.  

- Indkøbet kan foretages efter bestyrelsens godkendelse af udvalgets oplæg. 
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- Yderligere behov kan udvalget forsøge dækket ved sponsorater. 
Lisbeth udarbejder tilbagemelding til udvalget. 
 
6: Eventuelt 
Bestyrelsen fordelte rollerne som udvalgsrepræsentanter i bestyrelsen, der lægges op på hjemmesiden. 
 
Merete berettede fra møde i Islænderudvalget ud fra det fremsendte referat, som bestyrelsen har taget til 
efterretning bl.a. i forhold til: 

- Beplantning af skråningen mellem ovalbanen og græsbanen / Merete indhenter tilbud på den 
anbefalede vildtblanding. 

- Marc undersøger pris på højttaleranlæg til ovalbanen mhp. stævnet i september. 
 
7: Næste møde. 
Næste ordinære mødedato tirsdag d. 13. juli kl. 19.00 på OHR. 
Bestyrelsen holder mødefri august. 

 
 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bestyrelsesmøde 8. juni 2021 (OHR). 

dagsorden 
 
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 
 

Cille Madsen  1. Suppleant  Zylfo-bille@hotmail.com 
Marc Kaspersen 2. Suppleant  marckaspersen@live.dk 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
 
2: Godkendelse af mødereferat(er) sidste møde(r). 
Godkendelse af mødereferat bestyrelsesmøde maj til webmaster. 
 
3: Nyt fra formanden. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.1: Gennemgang og opdatering af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
 
4.2: Status OHR Regnskab og Budget 2020/2021 v/kassereren. 
 
4.3: Corona situationen. 
 
4.4: Ordinær Generalforsamling. 
        Opfølgning på generalforsamlingen. 
        Herunder godkendelse af referat til web-master. 
 
4.5: D4 Horseshow. 
 
4.6: DRF ændring af certificering (jf mail fra Lisbeth). 
 
4.7: OHR Facebook side. 
 
4.8: Odsherred Kommunes genbrugsprojekt i samarbejde med Vi festival. 
 
4.9: Drøftelse med kommune om normalt medlemstilskud til ridesport evt i samarbejde med DRF / Lone. 
 
4.10: Besøg af udviklingskonsulenten fra DRF / Lone. 
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4.11: Deltagelse i folkemøde 28. august / Lone. 
 
4.12: Udvikling af ungdomsaktiviteterne i OHR. 
 
5: Nye punkter til behandling 
Bookingkalender - Aktivitetskalender / På hold til efter sommerferien 
 
6: Eventuelt 

-  
 
7: Næste møde. 
Næste ordinære mødedato tirsdag d. 13. juli kl. 19.00 på OHR. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


