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Referat fra til Bestyrelsesmøde 9. maj 2022 kl. 19.00. 
 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  Udsendt til:  
Formand: Lisbeth Mortensen  Beth1005.lm@gmail.com                    
Næstformand: Tina Kaspersen  tinakaspersen@live.dk 
Kasserer: Jane Lundstrøm    lundstrom.jane@gmail.com  
Sekretær: Lone Nielsen    lonehenrik@mail.dk  
Bestyrelsesmedlem: Tommy Reenberg  Tommyreenberg@outlook.dk 
              
Marc Kaspersen 1. Suppleant  marckaspersen@live.dk                      
Nina Theill  2. Suppleant  ninatheill@gmail.com 
 
Afbud fra Marc  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt  

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2022. 

Godkendt  
   

3. Nyt fra formanden.  
Lisbeth har været i kontakt med Claus Rolsted fra kommunen, ang. byggetilladelse og 
landzonetilladelse i forbindelse med muligheden for at bygge et sekretariat ved Ovalen.  
Der undersøges om en mulig løsning kunne være et mobil-sekretariat, da den ikke kræver 
myndighedstilladelse. 
Vi prøver igen med nyhedsbreve til medlemmerne med kommende aktiviteter m.v. 

4. Status OHR regnskab/budget.   
Jane har fået adgang til banken, - Fremover skal bonner/kvitteringer indsendes til regnskabet 
via klubmodul app. 
Der er mulighed for at søge tilskud hos kommunen, til aktiviteter som f.eks. børn i bevægelse 
eller ligne aktiviteter. Lone og Jane kigger nærmer på, om der skal søges til efterårets 
aktiviteter til junior og miniryttere.   
Dressurudvalget kom med en pris på renovering af øverste dressurbanen 
(opvarmningsbanen) og fik ok til at gå videre med projekt. 
Hegnet om græsspringbanen udskydes, til der er en løsning på træerne omkring banen.   

 
5. Aktiviteter og stævner siden sidst – evaluering  

Dressurstævne: Det godt og melding fra dressurudvalget er, at der var ingen problemer ang. 
kørerstævne, som afvikles samtidigt. Det gav et pænt overskud, selv med kun 33 starter. 
Desværre var de nødt til at aflyse C-klasserne pga. for få starter.  
Kørestævne: 10 ekvipager var til start og det forløb planmæssig. Der var en god stemning og 
alle tog fint hensyn til hinanden. 
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Kiosken havde et godt salg.  
En stor tak til alle frivillige hjælpere, som gjorder det muligt.  
Springstævnet aflyst: – Inden der træffes endelig beslutning om aflysning af arrangementer 
skal Bestyrelsen kontaktes. Vi vil gerne byde ind med hjælp og løsninger, hvis det er muligt. 
Der er store omkostninger ved at afholde et C-stævne ang. dommer, banebygger TD - En TD 
koster 900,- pr dag og de kan ikke deles med dressur. Springudvalget prøver igen og udskrive 
klasser som tilpasses vores rytter. 

 
6. Kommende aktiviteter / Stævner Status. 

Spørgsmålet er, om det er muligt at kombinere flere stævnetyper (multistævner) samtidig.  
Kan arealet deles som to stævnepladser?  Ønsket om at afholder multi- stævner er, at 
faciliteter og at de mange frivillige resurser udnyttes bedrer. 
”Børn i bevægelse”, starter den 19. maj og der er tilmeldt 20 børn, Lisbeth ansvarlig. 
Arbejdsdag 19. maj – der er flere opgaver, som skal løses fra sidst. Der kommer opslag på 
hjemmesiden. 
Lone og Lisbeth laver mad til både ”Børn i bevægelse” og arbejdsaften. 
Arbejdesdage/aftner til D4 horseshow er den 24., 25. og 26. juni og bliver som ”drop ind” 
arbejdsdage. 

 
7. D4horseshow næste møde 30. maj /Tour De France  

Lisbeth sender tjekliste samt ansvarliglisten ud til styregruppen og Lone sender referat fra 
D4horseshow mødet. Alle opfodres til at reklamere for stævnet på facebook mv. 

 
8. Popler - træer ved springbane samt hegn ved springbanen  

Tina, indhenter en ny pris på fældningen. Punktet genoptages til efteråret. 
 

9. Evaluering af mødet med Byggeudvalget den 28. april.    
Overvejende enighed i bestyrelsen om at det var et positivt møde. Tommy fremkom med et 
par kommentar til byggeudvalgets referatet. Byggeudvalget skal arbejde videre med en 
forlængelse ud fra tidsplanen. 
Der blev påpeget tre risici, som der skal arbejdes videre med – økonomi - 
Brugsretsaftale/lejekontrakten – Bestyrelsens opbakning. 

Der skal søges om forlæggelse af Landzonetilladelsen, som udløber til september. 

10. Køreudvalget ønsker at OHR Køreudvalg bliver organiseret under Dansk Køre Forbund på 
linje med Sol/DI Mail fra Tommy den 29.4. 2022. 
Køreudvalget arbejder med et oplæg, for at belyse fordele og ulemper. Derefter afholdes der 
møde med bestyrelsen.  

 
11. Jordbunker, træstamme og oprydning på arealet. Udsat til næste møde  

 
12. Eventuelt  

Tommy ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen takker for Tommy for hans indsat. 
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Marc Kaspersen, der er 1. Suppleant indtræder i bestyrelsen.  
 

13. Næste ordinære mødedato  
2. juni 2022 kl. 19.00 i OHR  

 
 
Referent: Lone Nielsen 
 
 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
 
  
 

         Jane Lundstrøm            Tommy Reenberg 
 


