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Bestyrelsesmøde 11. november 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 
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              Udeblevet              
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). 
Godkendt. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Der aftalt besigtigelse af klubbens hjertestarter mhp. serviceaftale.  
 

Dressur-, spring-, Islænder- og køreudvalgene skal have klubmesterskabsregler indsendt til bestyrelsen 
inden møde 2. tirsdag i januar. 
 

Der er godt gang i Minirytternes aktiviteter. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 

4.1: gennemgang af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
Version 2021 11 08 godkendt. 
 
4.2: Status OHR regnskab / budget. 
Der modtaget donation 28.000 kr. fra DGI til spejle så vi nu har 68.000 kr. 
Det tages op på medlemsmødet at få arrangeret et møde mellem udvalgsrepræsentanter og en leverandør 
af spejle. 
 

OHR er blevet tildelt Corona hjælp ifm. D4horseshow med 45.000 kr til deling med Vemmelev. 
 

Der indhentes tilbud til de sidste to sider af græsspringbane og belysning på grus springbane mhp næste års 
budget. 
 

Regnskab til dat gennemgået af kassereren. Overordnet ser det ud til at årsregnskabet ender med et lille 
plus. 
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4.3: Certificering (Lisbeth). 
Afsluttet / Slettes fra førstkommende dagsorden. 
 
4.4: Facebook. 
Afsluttet / Slettes fra førstkommende dagsorden. 
 
4.5: Bestyrelsens møde med Byggeudvalget. 
Opfølgning på møde med Byggeudvalg 19. oktober kl. 19.00 i OHR og den efterfølgende korrespondance.  
 

Bestyrelsen er enig i Byggeudvalgets begrundelse for udbygning af OHRs indendørs faciliteter som en del af 
klubbens langsigtede overlevelse, men kasserer og sekretær udtrykte stor bekymring for de økonomiske 
forudsætninger for en fortsættelse et udvidelsesprojekt, såfremt dette kun kan gennemføres ved en 
lånebaseret financiering. 

• Det nuværende kontingentniveau dækker kun lige akkurat klubbens daglige drift. 
• Det har vist sig sværere end forventet at opnå fondsdonationer til det store projekt. 
• Byggeudvalget har udarbejdet et budget for en eventuel lånefinansiering, hvilket vil 

medføre en kontingentforhøjelse på ca. 100% under forudsætning af nuværende 
medlemstal, samt øget stævneaktivitet mm. I det revideret udarbejdet budget fra 
byggeudvalget, er der ikke medregnet renovering af det eksisterende ridehus. Der er 
flere større vedligeholdsopgaver på det eksisterende ridehus. 

• Det faktum at OHR ligger på en lejet grund kan vanskeliggøre lånegodkendelse på 
almindelige realkreditlignende vilkår. 

• Der et uafklaret økonomisk mellemværende med arkitekterne på det oprindelige 
udvidelsesprojekt – som pt. Undersøges.  

• Et flertal i bestyrelsen går ind for at ridehus 2 skal gennemføres ved fondsdonationer og 
ikke ved lånefinansiering. 

Der foretages en medlemsundersøgelse om behov for yderligere ridehus faciliteter. 
 

Byggeudvalget med Lone Nielsen i spidsen skal have bestyrelsens positive tilkendegivelser for den enorme 
indsats. 
 

Der blev på mødet aftalt følgende aktiviteter: 
- Lisbeth kontakter advokat. 
- Lone indstiller byggeudvalgets kontakt til arkitekterne indtil tilbagemelding fra Lisbeth. 
- Lone giver en orientering på medlemsmødet. 

 
4.6: Udvikling af aktiviteter i OHR. 
Lone har arrangeret at Foreningskonsulenten kommer til det bestyrelsesmødet 6. januar. 
 
4.7: Booking / aktivitetskalender. 
Afventer Klubmodulet. 
 

4.8: Distriktsmøde. 
Afsluttet / Slettes fra førstkommende dagsorden. 
 

4.9: Ranglistefører. 
Tages op på medlemsmødet. 
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4.10: Logo. 
Udsat fra sidste møde. 
 

4.11: Planlægning af medlemsmøde 5/11. 
Dagsorden gennemgået samt indlæg og roller drøftet. 
 

4.12: Sti til Jyderup skov. 
Afsluttet / Slettes fra førstkommende dagsorden. 
 

4.13: Generalforsamling Dansk Islandshesteforening 13/11. 
Afventer / OHR er repræsenteret ved Merete og Lisbeth. 
 

4.14: Opstart på budgetarbejde 2022. 
Planlagt til bestyrelsesmøde januar. 
 
5: Nye punkter til behandling 
5.1: Mail fra Holbæk svømmeklub den 18. oktober / Lone 
Bestyrelsen er positivt indstillet. Lone og Lisbeth arbejder videre med et par alternative aktiviteter. 
  
5.2: D4horseshow og Tour de France / Lone. 
Lisbeth snakker med Odsherred Kommune omkring eventuelle trafikproblemer ifm. afholdelse af 
d4horseshow samtidig med Tour de France. 
 
6: Eventuelt 
6.1: Corona situationen. 
Bestyrelsen er enige om at OHR skal være på forkant med en eventuel optrapning af smitterisikoen. 
Til julebanko vil det blive obligatorisk at fremvise Corona pas. 
 
7: Næste ordinære mødedato  
Torsdag d. 2/12-2021 hos Merethe. 

 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
 
 
 
 
 

 



 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde 11. november 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). 
 
3: Nyt fra formanden. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
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4.1: gennemgang af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
Version 2021 11 08 til godkendelse (vedlagt). 
 
4.2: Status OHR budget. 
 
4.3: Certificering (Lisbeth). 
Afsluttet 
 
4.4: Facebook. 
Afsluttet 
 
4.5: Bestyrelsens møde med Byggeudvalget. 
Opfølgning på møde med Byggeudvalg 19. oktober kl. 19.00 i OHR.  
 
4.6: Udvikling af aktiviteter i OHR (tidligere ungdomsaktiviteter). 
Status 
 
4.7: Booking / aktivitetskalender. 
Afsluttet. 
 

4.8: Distriktsmøde. 
Behandlet under formandens beretning. 
 

4.9: Ranglistefører. 
Status. 
 
4.10: Logo. 
Udsat fra sidste møde. 
 

4.11: Planlægning af medlemsmøde 5/11. 
Færdiggørelse 
 

4.12: Sti til Jyderup skov. 
Afsluttet. 
 

4.13: Generalforsamling Dansk Islandshesteforening 13/11. 
Afventer / OHR er repræsenteret ved Merete og Lisbeth. 
 

4.14: Opstart på budgetarbejde 2022. 
 
5: Nye punkter til behandling 
5.1: Mail fra Holbæk svømmeklub den 18. oktober / Lone 
 
5.2: D4horseshow og Tour de France / Lone 
 
6: Eventuelt 
 
7: Næste ordinære mødedato  
Tirsdag d. 14/12-21 (juleferie ?) eller 11/1-22 kl. 19.00 på OHR. 
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