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Referat Bestyrelsesmøde 21. april 2022 kl 19.00. 
(holdes hos Lone, da der er stævne i OHR)  

 
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: Tommy Reenberg og Nina Theill 
 
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts og 31. marts 2022. 

Begge referater er godkendt ved flere tal beslutning.  
   

3. Nyt fra formanden.  
Der sendes invitation ud til Børn i bevægelse, som er et samarbejde med Holbæk 
svømmeklub.     
 

4. Status OHR regnskab/budget.  
Budget fra generalforsamling gennemgås – og tilrettes 
Jane har endnu ikke fået afgang til banken.  
Det interne arbejdspapir er gennemgået og opdateret med ansvarlige og der er sat 
overslag priser på. 
Lisbeth, tjekker tilbuddet i forbindelse med lovliggørelse af strømmen.  
 

5. D4horseshow næste møde 30. maj – Har vi styr på de ansvarlige og hvordan får vi hjælper, 
samt sikre starter og et overskud.    
Lone og Lisbeth prøver at skaffe hjælper, ved at tage en telefonaften og ringe rund til alle.  
Jane har oprette et regnskab til D4 Horseshow i Klubmodul. 
 

6. Arbejdsaften den 27. april. – opgaver, opslag, ansvarlig. 
Der kommer et opslag på hjemmesiden og facebook samt der sendes mail ud til alle 
medlemmer. Lisbeth tager trailer med og søger for bespisning. Lone byder alle velkomne 
og fordeler arbejdsopgaver. Vigtig er Kiosken rengøres måde inden- og udenfor. Der skal 
samles grene på græsspringbanen. Maling af stolper, dommerhuse ved dressuren.  
Vi håber mange møder op eller har lyst til at byde ind på en af opgaverne og løser den på 
andet tidspunkt. 
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7. Popler - træer ved springbane samt hegn ved springbanen - vi skal komme frem til en 

løsning.  
Poplerne kan først fældes til efteråret.  
Ved asfaltvejen - Ryddes alle popler, de skæres ned – så de skyder igen som hæk og 
samtidig giver luft til anden beplantning. 
Arealet mellem ”kørerarealet” (blå tønder) og dressurparkering, Stynes i ca. 3 til 4 meter og 
vi skal påregne af nogle af træerne går ud. 
Ved springbanen, rykkes hegnet max to meter ind og der fældes nogle enkle træer samt 
rodfræses.   
Tina får en ny pris på opgaven. 
 

8. Møde med Byggeudvalget, oplæg fra byggeudvalget til mødet den 28. april.  
Oplægget er gennemgået og der stilles uddybende spørgsmål til byggeudvalget som 
kommer med svar på møde den 28. april, hvor der fremlægges et mere detaljeret oplæg.  
 

9. Gennemgang og opsamling på Bestyrelsens arbejdspapirer. Se fremsendte excel fil. 
Arbejdspapiret er gennemgået uden punkt 3. – Lone tilretter arbejdspapiret og derefter 
laves der en prioritering af bestyrelsen.   
 

10. Udvikling af aktiviteter i OHR. – udviklingskonsulent fra DRF, Lone  
Udsat til oktober 2022 
 

11. En Dagsorden/referatform, så det bliver letter at godkende referater. -  en hjælp til os alle  
Tommy har indsendt bemærkning, at det udsættes til næste møde.   
Jane kom med et forslag, at vi udarbejder referatet færdig løbende efter hvert punkt, som 
er behandlet.  
 

12. Køreudvalget ønsker at OHR Køreforening bliver organiseret under Dansk Køre Forbund på 
sammemåde som islænder / Sol. Tidsplan generalforsamling 2023. Mail fra Tommy den 4.4. 
2022  
Udsættes til næste møde - Der ønsker også en uddybning af punktet. 
 

13. Eventuelt  
Der er del bekymring pga. der holdes kører- spring- og dressurstævne samtidig. Da spring- 
og dressur er distriktsstævne. Udvalgene har ikke set det som et problem. Jane efterlyser 
en tydelig afgrænsning og dette er også muligt. Lisbeth udarbejder en tegning med 
opdeling til Equpire og vores hjemmeside. Og vi opfordrer alle til at vise hensyn  
 
Jane: Alle vigtige dokumenter, vil fremadrette arkiveres i Klubmodul – så vi alle i 
bestyrelsen har adgang til dem. 
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I oktober, bør retningslinjer for klubmesterskab 2023 tages op af udvalgene og genarbejdes 
på ny.  
 

14. Næste ordinære mødedato Den 3. maj 2022 kl. 19.00 i OHR 
 
Referent: Lone Nielsen 
 
 
 
 
 
Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
 
 
 
  
 

         Jane Lundstrøm            Tommy Reenberg 
 
 
 
 


