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Bestyrelsesmøde 2. december 2021. 
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              Afbud            
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 på sidste møde. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Henvendelse fra flere medlemmer om uheldig hændelse ifm julebanko. 
Tommy udarbejder skrivelse om sagen. 
 

Tilbud på nivellering af ridehusbund. 
Ridehusudvalget bedes undersøge om der i samme ombæring skal påføres materiale / Merethe. 
Lisbeth indhenter tilbud på hhv. et læs og et træk flis. 
Herefter tager bestyrelsen stilling til igangsættelse hurtigst muligt. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 

4.1: gennemgang af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
Til behandling på første møde i 2022. 
 
4.2: Status OHR regnskab / budget. 
Intet nyt ift sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.3: Corona situationen. 
Tommy foreslår optaget som fast punkt på dagsordener for bestyrelsesmøder indtil situationen er 
normaliseret. Enstemmigt vedtaget. 
Bestyrelsen følger situationen tæt. 
 
4.4: Opfølgning på medlemsmødet. 
Bestyrelsen har noteret sig følgende opmærksomhedspunkter. 

- Forbedring af ridehusbunden. 

mailto:Beth1005.lm@gmail.com
mailto:lonehenrik@mail.dk
mailto:merete@askilte.onmicrosoft.com
mailto:tinakaspersen@live.dk
mailto:Zylfo-bille@hotmail.com
mailto:marckaspersen@live.dk
mailto:friisenberg@mail123.dk


 
 

2 
 

- Opdatering af klub logo. 
Bestyrelse oplevede en rigtig god stemning unde mødet og takker for god ro og orden. 
 
4.5: Bestyrelsens møde med Byggeudvalget. 
Opfølgning på mødereferat 11. november pkt. 4.5 / Opfølgning på møde med Byggeudvalg inden endelig 
godkendelse. Lisbet sender revideret udkast til Tommy for endelig godkendelse til referat 11/11.  
 

Kassereren har gjort opmærksom på at de hensatte 200.000 til det store ridehusprojekt (Odsherred Heste 
Kulturcenter) var under forudsætning af samtidig renovering af nuværende ridehus. Det vil sige at 
hensættelsen ikke kan overføres til et eventuelt nyt ridehusprojekt og beløbet indgår herefter i klubbens 
likviditet. Næstformanden erklærede sig uenig i kassererens opfattelse af at beløbet var hensat til 
renovering men mener at det er hensat til udvidelse som indeholder renovering, men hvis der er behov for 
beløbet til renovering må det føres tilbage.   
 

Merethe snakker med Henning om at få opdateret ridehusudvalgets vedligeholdsplan. 
 
4.6: Udvikling af aktiviteter i OHR / Opmærksomhedspunkt. 
Lone har arrangeret at Foreningskonsulenten kommer til det bestyrelsesmødet 6. januar. 
 
OHR fokusområder:  
1: Frivilligheden / medlemmer og eventuelle forældre samt hjælpere. 
2: Motivation af udvalgsmedlemmer til at engagere udvalgsmedlemmer. 

- Redskaber og virkende metoder. 
Lone afstemmer med konsulenten. 
 
4.7: Booking / aktivitetskalender. 
Afventer Klubmodulet. 
 
4.8: Logo. 
Lone retter til iht. Hennings input.  
 
4.9: Opstart på budgetarbejde 2022. 
Planlagt til bestyrelsesmøde januar. 
 
4.10: Mail fra Holbæk svømmeklub den 18. oktober / Lone 
Jannie / Karlsbjerggården stiller op til et arrangement i foråret. Lone og Lisbeth er tovholdere.  
Klubben er hermed sikret en indtjening til driften. 
 
4.11: D4horseshow og Tour de France / Lone. 
Vemmelev tilfredse / der skal skrives om Tour de France begrænsningerne i proportionerne. 
 
4.12: Revision af klubmesterskabsregler. 
Lisbeth har skrevet til de forskellig udvalg om regelsæt som skal være til rådighed for bestyrelsen inden 
næste bestyrelsesmøde 6. januar. 
 
4.13: Nyt format referater. 
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For at få en bedre sammenhæng mellem de enkelte mødereferater foreslår Tommy, at punkt nummeringen 
gøres faste for det enkelte punkt ifm. årsskiftet, således at samme punkt ikke har forskellige punkt numre, 
når det behandles over flere møder. Eksempelvis punkt 22-01: Godkendelse af Dagsorden. 
Forslag diskuteret men enighed om at fortsætte med nuværende system. 
 
5: Nye punkter til behandling 
5.1: Forberedelse af generalforsamling  
 
6: Eventuelt.  
Indkøb af springmateriale jf. bevilling 10.000 kr. / Tina beslutter hvad og bestiller hjem. 
 
Tina indhenter tilbud på fældning af poplerne mellem dressur- og springbanerne. 
 
7: Næste ordinære mødedato  
Torsdag d. 6/1-2022 OHR. 

 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bestyrelsesmøde 2. december 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              Udeblevet              
Marc Kaspersen 2. Suppleant  marckaspersen@live.dk                      
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
 
2: Godkendelse af mødereferat(er) sidste møde(r). 
Underskrift af tidligere referater. 
 
3: Nyt fra formanden. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 

4.1: gennemgang af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
Til behandling på første møde i 2022. 
 
4.2: Status OHR regnskab / budget. 
 
4.3: Corona situationen. 
Tommy foreslår optaget som fast punkt på dagsordener for bestyrelsesmøder indtil situationen er 
normaliseret. 
 
4.4: Opfølgning på medlemsmødet. 
 
4.5: Bestyrelsens møde med Byggeudvalget. 
Opfølgning på mødereferat 11. november pkt. 4.5 / Opfølgning på møde med Byggeudvalg inde endelig 
godkendelse. 
 

4.6: Udvikling af aktiviteter i OHR / Opmærksomhedspunkt. 
Lone har arrangeret at Foreningskonsulenten kommer til det bestyrelsesmødet 6. januar. 
 
4.7: Booking / aktivitetskalender. 
Afventer Klubmodulet. 
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4.8: Logo. 
Udsat fra sidste møde Se mail fra Lone. 
 
 

4.9: Opstart på budgetarbejde 2022. 
Planlagt til bestyrelsesmøde januar. 
 
4.10: Mail fra Holbæk svømmeklub den 18. oktober / Lone 
Bestyrelsen er positivt indstillet. Lone og Lisbeth arbejder videre med et par alternative aktiviteter. 
  
4.11: D4horseshow og Tour de France / Lone. 
Lisbeth snakker med Odsherred Kommune omkring eventuelle trafikproblemer ifm afholdelse af 
d4horseshow samtidig med Tour de France. 
 
4.12: Revision af klubmesterskabsregler til behandling på generalforsamlingen. 
 
4.13: Nyt format referater. 
For at få en bedre sammenhæng mellem de enkelte mødereferater foreslår Tommy, at punkt nummeringen 
gøres faste for det enkelte punkt ifm. årsskiftet, således at samme punkt ikke har forskellige punkt numre, 
når det behandles over flere møder. 
Eksempelvis punkt 22-01: Godkendelse af Dagsorden 
 
5: Nye punkter til behandling 
 
6: Eventuelt 
 
7: Næste ordinære mødedato  
Torsdag d. 6/1-2022 OHR. 

 
 
 
 
 
 


