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Bestyrelsesmøde 7. september 2021 (OHR). 
Mødereferat 

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. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Pumpe til vandingsanlæg defekt og bliver udskiftet snarest. 
Formanden har udsendt oversigt over ridehustider og alle ansøgere har fået de ønskede tider. 
Den udendørs vaskeplads er defekt og bliver snarest repareret. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
4.1: Gennemgang og opdatering af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
Gennemgås og opdateres på første bestyrelsesmøde i hvert kvartal. 
 
4.2: Status OHR Regnskab og Budget 2020/2021 v/kassereren. 
Det fremgår af regnskabet at det efter Corona er blevet væsentligt sværere at opnå en indtægt fra stævner. 
Årsag primært manglende deltagelse i et stadigt større antal stævner. 
Klubbens stævnearrangører skal være meget observante på økonomien i ethvert stævne. 
Kassereren har søgt flere Corona hjælpepakker som støtte for klubbens økonomi. 
Budgettet forventes at holde. 
 
4.3: Corona situationen / Afvikling af retningslinjer. 
Punktet udgår af dagsordenen indtil eventuelle nye restriktioner. 
Bestyrelsen opfordrer til at fortsætte med afstand og håndsprit. 
 
4.4: D4 Horseshow / Opfølgning på stævnet. 
D4 Horseshow forventes at løbe rundt uden nævneværdigt overskud. 
Mht 2022 afventer bestyrelsen besked fra kommunen mht plan for afspærring (5 timer) ifm Tour de France 
der hindrer adgang til OHR. 
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Bestyrelsen forventer at det fremover bliver nødvendigt med en strammere økonomistyring af D4 
Horseshow arrangementer. 
 
4.5: DRF ændring af certificering (jf mail fra Lisbeth). 
Lone og Lisbeth har et oplæg klart til næste møde. 
 
4.6: OHR Facebook side. 
Bestyrelsen overtager den eksisterende OHR facebookside med et regelsæt jf bilag. 
Regelsættet evalueres efter 6 måneder.  
 
4.7: Opfølgning på byggeudvalgets aktiviteter. 
Kasserer og sekretær giver udtryk for bekymring ift økonomi og medlemstilslutning til projektet. 
Byggeudvalget har fået til opgave at inviterer bestyrelsen til et grundigt informations og diskussionsmøde 
om projektets fremtid. 
 
4.8: Besøg af udviklingskonsulenten fra DRF / Lone. 
Lone meddeler konsulenten at vi er interesseret i et møde primo 2022. 
 
4.9: Opfølgning på folkemødet 28. august / Lone. 
Meget positivt ift OHRs mærkesager, tilgængelighed til naturen. 
 
4.10: Udvikling af ungdomsaktiviteterne i OHR / Opmærksomhedspunkt. 
Der er søgt Corona midler til genstart af minirytterne. 
 
4.11: Opfølgning på bestyrelsens møde med springudvalget. 
Punktet afsluttet med frafald fra springudvalget. 
Der er nye kræfter som hjælper med gennemførsel af springstævner. 
 
4.12: Punkter fra Islænderudvalget: 
- Tilbud på beplantning af skråningen mellem ovalbanen og græsbanen / næste møde. 
- Tilsåning af arealet indenfor ovalbanen, er græs den rigtige løsning ift vedligehold ?  
   Den rigtige løsning drøftet uden endeligt resultat / forslag at søge fondsmidler til en permanent løsning. 
   Beslutning forventes næste møde. 
 
5: Nye punkter til behandling 
5.1: Bookingkalender - Aktivitetskalender / På hold til efter sommerferien 
Lisbeth har rykket / afventer. 
 
5.2: Indkaldelse til D4 møde / mail fra Lisbeth. 
Lisbeth tilmelder deltagere til distriktsrådsmødet. 
 
5.3: Tour de France 2022 / Lisbeth. 
Se pkt 4.4 
 
5.4: Ranglistefører / Lisbeth. 
Lisbeth efterlyser pr. mail interesserede blandt klubbens medlemmer til opgaven. 
 



 
 

3 
 

 
5.5: Logo / Lone. 
Oplæg gennemgået og Lone kigger på tilretning. 
 
5.6: Medlems- og udvalgsmøde / Lone. 
Mandag 15. november planlægges medlemsmøde. 
 
5.7: Sti til Jyderup Skov / Lone. 
Løsninger overvejes til næste møde. 
 
6: Eventuelt. 
6.1. Ryttertræning. 
Rytterstuen stilles til rådighed alle tirsdage kl. 17:00 – 18:30 
 
6.2: Arbejdsdag som forberedelse til klubmesterskab. 
Onsdag 22/9 fra kl. 16:30 til en pølse ved mørkets frembrud. 
 
6.3: Punkter fra dressurudvalget. 
Der arbejdes på en rep-loge for reparation af hegn gerne i samarbejde med springudvalget for reparation af 
springudstyr. 
 
6.4: Medlemsmøde Dansk Islandshesteforening. 
Der er medlemsmøde 3/10 med deltagelse af Merethe samt evt andre interesserede. 
 
6.3: Punkter fra Køreudvalget. 
- Klubmesterskab 25/9 godkendt hele dagen / kun på banesiden af træerne. 
- Bestyrelsen har bevilliget op til 2.000 kr. til indkøb af banebogstaver på ovalbanemidten. 
- ovalbane midten, se pkt. 4.12. 
- Tur til stordyrshospitalet i Tåstrup for hele klubben. Køreudvalget er velkommen til at arrangere. 
 
7: Næste ordinære mødedato tirsdag d. 12/10 kl. 19.00 på OHR. 
 
 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bilag 1 
VELKOMMEN TIL ODSHERREDS RIDEKLUB PÅ FACEBOOK. 
Facebooksidens formål er at formidle daglig kontakt og debatmulighed mellem klubbens medlemmer om 
heste relaterede emner i og udenfor klubbens regi. 
 

Det er bestyrelsens hensigt at denne facebookside kan medvirke til at styrke sammenholdet på tværs af 
klubbens mange forskellige artede hesteaktiviteter. Når alt kommer til alt drejer det sig om vores fælles 
interesse, hesten vores bedste ven. 
 

Se også andre facebooksider om aktiviteter i Odsherreds Rideklub: 
Odsherreds Køreforening 
Undervisning med Henrik Høper i OHR 
 
REGLER 
Facebooksiden er offentlig tilgængelig, men der kræves forudgående tilmelding for at kunne deltage i 
debatter. 
 

Vis gensidig respekt og undlad enhver form for chikane samt nedladende eller stødende formuleringer. 
Tænk en ekstra gang over hvad du, skriver inden du opretter eller kommenterer på et opslag. 
 

Ingen meninger er mere rigtige eller forkerte end andre, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at slette 
ethvert indslag der ikke overholder ovenstående.  
 

Bestyrelsen forpligter sig ikke til at kommenterer på opslag. 
 
SALG & REKLAME. 
Information om aktiviteter i klubbens regi er tilladt, også selvom der kræves betaling herfor. 
 

Privat annoncering om salg af rideudstyr og opstaldning samt undervisning uden for klubbens regi henvises 
til andre facebook sider herom. 
 
SIDENS DRIFT 
Facebooksiden administreres af klubbens bestyrelse eller en af bestyrelsen udvalgt webmaster. 
Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@ohr-d4.dk 
For klubbens officielle informationer henvises til https://ohr-d4.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/331492637216546
file:///E:/AKTIV%20privat/1%20TR%20PRIVAT%20AKTIV%20pr%202021%2008%2006/Odsherred%20Rideklub/Bestyrelse/Bestyrelsesmøder/2021%2009%2007%20Bestyrelsesmøde/Undervisning%20med%20henrik%20Høper%20i%20OHR
mailto:bestyrelsen@ohr-d4.dk
https://ohr-d4.dk/
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Bestyrelsesmøde 7. september 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. 
 
4.1: Gennemgang og opdatering af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
 

4.2: Status OHR Regnskab og Budget 2020/2021 v/kassereren. 
 

4.3: Corona situationen / Afvikling af retningslinjer. 
 

4.4: D4 Horseshow / Opfølgning på stævnet. 
 

4.5: DRF ændring af certificering (jf mail fra Lisbeth). 
 

4.6: OHR Facebook side / se bilag. 
 

4.7: Opfølgning på byggeudvalgets aktiviteter. 
 

4.8: Besøg af udviklingskonsulenten fra DRF / Lone. 
 

4.9: Opfølgning på folkemødet 28. august / Lone. 
 

4.10: Udvikling af ungdomsaktiviteterne i OHR / Opmærksomhedspunkt. 
 

4.11: Opfølgning på bestyrelsens møde med springudvalget. 
 

4.12: Punkter fra Islænderudvalget: 
- Tilbud på beplantning af skråningen mellem ovalbanen og græsbanen / næste møde. 
- Tilsåning af arealet indenfor ovalbanen, er græs den rigtige løsning ift vedligehold ? / Næste møde. 
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5: Nye punkter til behandling 
5.1: Bookingkalender - Aktivitetskalender / På hold til efter sommerferien 
5.2: Indkaldelse til D4 møde / mail fra Lisbeth. 
 
5.3: Tour de France 2022 / Lisbeth. 
 
5.4: Ranglistefører / Lisbeth. 
 
5.5: Logo / Lone 
 
5.6: Medlems- og udvalgsmøde / Lone. 
 
5.7: Sti til Jyderup Skov / Lone. 
 
6: Eventuelt 
 
7: Næste møde. 
Næste ordinære mødedato tirsdag d. 12/10 kl. 19.00 på OHR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


