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Referat bestyrelsesmøde 2. juni 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: Marc Kaspersen  marckaspersen@live.dk 
              
  1. Suppleant    
Nina Theill  2. Suppleant  ninatheill@gmail.com 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. – den er godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2022. – Godkendt  
   

3. Nyt fra formanden. 
Der er kommet en henvendelse fra Islænderudvalget om indkøb af Blomsterfrø til såning på 
skråningen. Skråningen skal først jævnes og rettes til. Der skal findes en, som har maskiner og 
kan løse opgaven, før der kan til plantes. Vigtigt er at beplantningen er flerårig. Der 
undersøges priser på frø og mulighed for donation i forbindelse med biodiversitet. Lisbeth 
kigger på nogle priser og muligheder via bi- forening. 

  
Der trækkes strøm og internet op til Ovalbanen så det er klar til stævne på onsdag. 

 
Søndag ordner Dressurudvalget hegn på bane 1. 

 
Der bør laves nyt nøgle system – fordi der for mange nøgler i omløb -  Marc indhenter et 
tilbud  

 
4. Status OHR regnskab/budget.  -  Regnskab for første kvaltal er gennemgået. 

Til D4 Horseshow er der udarbejdet et budget og som det ser ud nu, kan vi risikere at komme 
ud med et underskud. – pt. er der ikke for mange starter og begrænset af salg af bokse. 

 
5. Aktiviteter og stævner siden sidst – evaluering  

Der er stor tilslutning til ”Børn i bevægelse”, og de mødes igen 18 juni og slutter med 
opvisning til børnedyrskuet  
Den 20. maj var der arbejdsaften, der var stort fremmøde og der blev løst rigtige mange 
opgaver. Tak til alle, der deltog. 
Det er vigtigt at alle udvalgene melder ind, hvilke opgaver de ønsker udført på 
arbejdsdagene, så der kan indkøbes materialer mv.  
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6. Kommende aktiviteter / Stævner Status 
Der er stor tilslutning til Islænder stævnet den 8. juni 2022, som er et landsstævne. 
Der er aftenstævne i både Dressur og Spring den 9. juni– der er fint tilslutning til dressur men 
der mangler lidt flere starter til spring og der håbes på flere tilmeldinger på den sidste dag.  
Der er en mulighed for at vi igen deltager på folkemødet den 10. september med en aktivitet 
f.eks. kæpheste og minispring – Vi spørger minudvalget om de har lyst. 
 

7. Planlægning af medlemsmøde og udvalgtes møde  
Der indkaldes til udvalgsmøde onsdag den 24. august  
Der indkaldes til medlemsmøde den torsdag 15. september.   
Der udarbejdes en agenda til møderne og den udsendes til hele udvalget(udvalgsmødet) og 
medlemmerne. Input/ønsker fra medlemmerne kan sendes til bestyrelsen@ohr-d4.dk 
 

8. Booking af baner til undervisning og kurser mm – samt ridehustider og gennemgang af 
reglerne. 
Ønskes afholdelse af kurser aftales datoen med bestyrelsen og det skal offentliggørelse på 
Odsherreds Rideklubs hjemmeside samt på Facebook, så alle klubbens medlemmer kan se 
det. 
Ansøgningsfrist for at søge Ridehustider er den 12. august. 
Der skal være opmærksomhed på, at der sættes tid af til afrydning af spring mv. efter 
undervisning – Ridehuset er IKKE lukket for øvrige medlemmer, der skal vises hensyn til 
hinanden.  
 

9. Jordbunker, træstammer og oprydning på arealet.  
Træstammer lægges op mod containerpladsen, som siddepladser til ovalbanen. 
Træstrammene skal afgrenes og køres på plads. – Marc og Tina arbejder på sagen. Hvis nogle 
har lyst til at hjælpe, er de velkommen. Bestyrelsen arbejder på formalia vedrørende 
jordbunker.  
 

10. D4horseshow /Tour De France – hvad mangler? 
Der er møde den 20. juni i styregruppen, hvor der samles op på det sidste. Det er vigtigt at de 
forskellige ansvarsområder, får løst div. opgaver på arbejdsdagene   
Der er drop-in arbejdsdage den 24., 25. og 26 juni – der kommer opslag med opgaver på 
hjemmesiden og Facebook, vi håber alle vi hjælpe til, så vi igen får et fantastisk stævne. 
Der mangler en nattevagt. Der arbejdes på at arrangere Lørdagsbrunch for campinggæster 
der bliver boende for at overvære Tour de France. Generelt skal vi gøre mere for at 
promovere stævnet og den samtidige muligheden for at overvære cykelløbet helt tæt på. Vi 
beder alle medlemmer hjælpe til med opgaven. 

 
11. Eventuelt 
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Punkter til næste bestyrelsesmøde – afkalkning af vand til vandingsanlæg –og oprydning af 
staldgang. 

 
12. Næste ordinære mødedato 
18. august 2022 kl 19.00 i OHR  

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

         Jane Lundstrøm            Marc Kaspersen 
 
 
 


