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Generalforsamling 17. maj 2021. 
 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg i samråd med dirigent og bestyrelse. 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen/ friisenberg@mail123.dk 
 
1: Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag advokat Per Henning Jensen blev valgt. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovligt indkaldt 
42 fremmødte heraf 37 stemmeberettigede medlemmer. 
 
2: Valg af stemmetællere 
Rikke Søgaard og Lotte Bjørn Andersen. 
 
3. Beretninger 
 
A: Formandens beretning 
Formandens beretning godkendt af forsamlingen. 
 
 
B: Udvalgenes beretning 
Dressurudvalget v/ Helle D - ingen kommentarer fra forsamlingen. 
IT udvalget v/Marc - Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Jagtudvalget v/Tina - Ingen interesse for jagter under corona`en. Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Juniorudvalget v/Mette – Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Kioskudvalget v/Helle – Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Køreudvalget v/Tommy – Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Miniudvalget – Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Ridehusudvalget v/Henning – Ingen kommentarer fra forsamlingen 
Sponsorudvalget v/Lone – udvalgsdeltagere efterlyses – Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Springudvalget v/Malene - Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Breddeudvalget v/Malene – Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Børnedyrskueudvalget v/Lisbeth – Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Islænderudvalget v/Marianne – Jane Lundstrøm / Signe Nordal, rabat for Odsherreds medlemmer på 
startgebyr på hjemmebane bør indføres for alle medlemmer og discipliner. Dirigenten henviste yderligere 
diskussion til punkt 11 Eventuelt. 
Byggeudvalget v/Lone – Ingen kommentarer fra forsamlingen. 
 
4. Regnskab og Budget 
 
A: Revideret regnskab forelagt til godkendelse 
Regnskabet fremlagt af kassereren og godkendt af forsamlingen. 
 
B: Budget 2021 fremlagt til godkendelse 
Budgettet fremlagt af kassereren og godkendt af forsamlingen. 
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Pia Goberts spørgsmål om regnskabshjælp forklaret af kassereren, at således var det også da Pia var 
kasserer. 
 
Signe spørgsmål vedr. færre medlemmer på senior. Budgettet er sat efter gennemsnit 2019-2020. 
Marianne efterspurgte fordelingen på medlemstyperne.  
 
 
5: Fastsættelse af kontingent for 2022 
 

Bestyrelsen har følgende forslag: 
 
Forslag A:  Seniorkontingent 950,00 
 Junior kontingent 750,00 
 Passiv 475,00 
 

Eller 
 
Forslag B: Seniorkontingent 900,00 
 Junior kontingent 750,00 
 Passiv 475,00 
 Sòl 40,00 
 
Spørgsmål fra Pia Gobert om Sól kontingent henvist af dirigenten til punkt 11 Eventuelt.  
Endvidere forslag fra Pia Gobert om afstemning om at sidestille andre discipliner i OHR med Sòl 
medlemmer ift. startgebyrer. 
 
Merethe fremførte at Islænder aktiviteter i 2020 generede indtægter for 28.000 kr mod udgift på 3.000 kr 
til DI.  
 
Rikke pointerede at der i forslag A bliver afsat 15.000 kr til DRF og 3.000 kr i fællesbudgettet. 
 
20 stemmer for B / 12 stemmer for A / 3 blanke stemmer / 2 nej. 
 
Forslag B er dermed vedtaget. 
 
6: Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 
Generalforsamlingen suspenderet 
Uddeling af pokaler. 
 
Generalforsamlingen genoptaget. 
 
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg Lisbeth Mortensen og Tommy Reenberg der begge modtager genvalg. 
Begge kandidater er hermed genvalgt. 
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8: Valg af bestyrelsessuppleanter 
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Nuværende Natasja Slorup ønsker ikke genvalg og Jens Drejer er fratrådt. 

- Helle Damkær foreslår Cille Madsen der ikke selv deltog i generalforsamlingen. 
- Marc Kaspersen meldte sig til opgaven. 

Bestyrelsessuppleanter hermed valgt. 
 
 
9: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
På valg som revisor er. Max Christensen – modtager ikke genvalg. 
Op valg som revisorsuppleant er: Neel Salling – modtager ikke genvalg. 
Følgende blev valgt: 
Revisorer:   Lone Willumsen og Pernille Sandø 
Revisorsuppleant:  Berit Jensen 
 
 
10: Valg til udvalg 
Medlemslisten til udvalgene gennemgået og opdateret af formanden. 
Kioskudvalget efterlyser bedre hjælp ved arrangementer. 
 
 
11: Eventuelt 
Pia Gobert ønskede at fortsætte diskussionen om rabatten til islænderyttere der starter på hjemmebane. 
 
Jane Lundstrøm ønskede ens regler for alle. 
 
Marianne Høgh undrede sig over at ikke- OHR-medlemmer til DRF stævner ikke betaler mere. 
 
Henning forslog tillæg på 100 kr til ikke- OHR-medlemmer der starter DRF stævner i OHR. 
 
Bestyrelsen 
Startgebyrer til stævner i OHR fastsættes af udvalgene 
  
Der er forskellige kutymer i de respektive forbund, DI og DRF, samt arrangørens vurdering af hvad der kan 
bæres i forhold til at kunne tiltrække udefrakommende den lange vej til Odsherred. 
  
Tina Kaspersen opfordrede alle, til at finde klubsammenholdet frem igen i stedet for at skabe konflikt 

mellem de forskellige discipliner, som udgør grundlaget for OHRs fremtid. 
 
 
Generalforsamlingen afsluttet kl: 21.05 
 
Bilag til referat. 
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Udvalgsliste opdateret af formanden under generalforsamlingen. 
Udvalgenes beretninger. 
 
 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
 
 
 
 
 
Dirigentens underskrift. 
 
 
 

Advokat Per Henning Jensen 


