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Bestyrelsesmøde 6. januar 2022. 
Referat 

 
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 til hjemmesiden 

 
1: Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt.  
 
2: Godkendelse af mødereferat(er) sidste møde(r).  
Gennemgang og godkendelse af referater 11/11 og 2/12 2021.  
11/11 version 05 godkendt og underskrevet 
2/12 version 03 godkendt efter rettelse i pkt. 4.5 til senere underskrift 
9/12 godkendt og underskrevet. 
 
3: Nyt fra formanden.  
3.1: Henvendelse fra spring- og dressurudvalg. 
Udvalgene er enige i en ændring af pointberegningen for OHRs championatspokal. 
Bestyrelsen henviser til at udvalgene har kompetencen til at gennemføre sådanne ændringer. 
 
3.2: Bestyrelsen har taget udvalgenes regler for klubmesterskaber til efterretning. 
Lisbet lægger reglerne på hjemmesiden. 
 
3.3: Afretning af ridehusbund. 
Schack anbefaler at bunden bare afrettes og efterfyldes næste gang. 
Arbejdet iværksættes tirsdag uge 2. 
 
3.4: Spejle i ridehus. 
Spejludvalget har informeret om at de har fået tilbud og indhenter endnu et tilbud. 
 
3.5: OHR er sikkerhed og bærdygtighedscertificeret i DRF. 
 
3.6: Ridestier i Odsherred. 
Bestyrelsen besluttede at give en støtteerklæring til projekt om elektriske led, der gør det lettere at komme 
ind i foldene til hest og med vogn. 
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3.7: Pokaler. 
Formanden har afstemt med Marianne Søderlund om indkøb af pokaler til uddeling på general-
forsamlingen. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
4.1: gennemgang af bestyrelsens interne arbejdspapir.  
Til behandling på første møde i 2022.  
Udskydes til næste møde. 
 
4.2: Status OHR regnskab / budget.  
Kassereren fremlagde kladde til regnskab og færdiggør dette til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen tog det fremlagte materiale til efterretning. 
 
Opstart budgetarbejde jf sidste møde (se pkt 4.9).  
Kassereren udarbejder udkast til budget indeholdende: 

- 48.000 kr. til hegn på de 2 sidste sider på græsspringbanen. 
 
4.3: Corona situationen.  
Bestyrelsen følger udvikling tæt og tager action om nødvendigt. 
 
4.4: Udvikling af aktiviteter i OHR.  
Foreningskonsulenten 6. januar aflyst pga Corona restriktioner.  
Tages op efter generalforsamlingen. 
 
4.5: Booking / aktivitetskalender.  
Lisbet har møde herom med klubmodulet ultimo februar.  
 
4.6: Logo.  
Under tilretning hos Lone. 
 
4.7: D4horseshow og Tour de France.  
Lisbet konsulterer kommunen  om deres holdning til at OHR afholder D4 samtidig. 
 
4.8: Opfølgning på klage ifm undervisning i ridehus.  
Reglerne for undervisning i ridehuset fremgår af ”Regler for tildeling af faste undervisningstider” på 
hjemmesiden. Klagen er håndteret i henhold hertil. 
Bestyrelsen tager initiativ til opdatering af opslag i ridehuset. 
 
4.9: Byggeudvalgets medlemsundersøgelsen januar 2022.  
Bestyrelsen tilbagekaldte medlemsundersøgelsen da den ikke var godkendt af bestyrelsen og bestyrelsen 
ikke fandt undersøgelsen dækkende i forhold til det ønskede beslutningsgrundlag omkring økonomi. 
 
Lisbeth udarbejder forslag til ny formulering der rundsendes til bestyrelse og byggeudvalg inden 
offentliggørelse. 
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På Meretes foranledning redegjorde Lone for samarbejdsformen i byggeudvalget. 
 
Ovenstående punkter gav anledning til en længere drøftelse af strategien omkring byggeprojekterne og 
byggeudvalgets arbejdsopgaver. 
 
Strategi drøftet: 
1: Byggeprojekterne, Heste kulturcenter og nyt ridehus, er begge officielt afsluttede. 
2: Alle sociale aktiviteter i forhold til at rejse kapital til projekterne indstilles (Rock, banko mm.) 
3: Arbejdet med at opnå donationer i form af støttebeviser e.lign øremærket byggeprojekter indstilles. 
4: Øget fokus på vedligeholdsefterslæbet på det eksisterende ridehus. 
5: Øget medlemsinddragelse via løbende relevant medlemsinformation, medlemsundersøgelser etc. 
 
Byggeudvalgets opgaver fremadrettet drøftet: 
1: Løbende undersøge nye muligheder for fondsdonationer til et eventuelt fremtidigt ridehusprojekt. 
2: Undersøge mulighederne for lånefinansiering af et eventuelt fremtidigt ridehusprojekt. 
3: Undersøge om det at ligge på lejet grund har negativ indflydelse på fondsbevillinger og lånefinansiering. 
4: Fortsat mulighed for at afholde sociale aktiviteter mhp. at rejse kapital til klubbens løbende anskaffelser  
     og vedligehold.  
5: Holde bestyrelsen løbende underrettet via mødereferater og verbal orientering på bestyrelsesmøder. 
 
Ovenstående drøftet til endelig beslutning når resultat af medlemsundersøgelse foreligger 
 
Lone henstillede til Tina om at indtræde i byggeudvalget, Tina overvejer. 
 
4.10: Forberedelse af generalforsamling  
Dagsorden gennemgået mhp. udsendelse til medlemmer. 
 
5: Nye punkter til behandling  
Ingen. 
 
6: Eventuelt.  
6.1: El-projektet. 
Marc indhenter beskrivelse af resterende del på projektet sammen med Kim og Lars. 
 
7: Næste ordinære mødedato  
Torsdag d. 10/2-2022 i OHR 

Bestyrelsens underskrift. 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bestyrelsesmøde 6. januar 2022. 
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              Afbud            
Marc Kaspersen 2. Suppleant  marckaspersen@live.dk                      
 
1: Godkendelse af dagsorden.  
  
2: Godkendelse af mødereferat(er) sidste møde(r).  
Gennemgang og godkendelse af referater 11/11 og 2/12 2021.  
 
3: Nyt fra formanden.  
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
4.1: gennemgang af bestyrelsens interne arbejdspapir.  
Til behandling på første møde i 2022.  
 
4.2: Status OHR regnskab / budget.  
 Opstart budgetarbejde jf sidste møde (se pkt 4.9).  
 
4.3: Corona situationen.  
 
4.4: Opfølgning på medlemsmødet / afsluttet sidste møde.  
 
4.5: Bestyrelsens møde med Byggeudvalget.  
 Konklusion på de sidste b-møders drøftelser (se pkt 2).  
 
4.6: Udvikling af aktiviteter i OHR / Ny dato ?.  
Foreningskonsulenten 6. januar aflyst pga Corona restriktioner.  
 
4.7: Booking / aktivitetskalender.  
Afventer Klubmodulet.  
 
4.8: Logo. 2  
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4.9: Opstart på budgetarbejde 2022 / Overført til pkt. 4.2.  
Planlagt til bestyrelsesmøde januar.  
 
4.10: Mail fra Holbæk svømmeklub den 18. oktober / Lone  
Opfølgning eller slettes ?  
 
4.11: D4horseshow og Tour de France.  
Opfølgning eller slettes ?  
 
4.12: Revision af klubmesterskabsregler.  
Opfølgning eller slettes ?  
 
4.13: Nyt format referater / Afsluttet sidste møde.  
 
4.14: Opfølgning på klage ifm julebanko.  
Nogen reaktioner ? Har vi fået bekræftelse for modtagelse ?  
 
4.15: Opfølgning på klage ifm undervisning i ridehus.  
Mail af 16. december 2021 / Regler for undervisning  
 
4.16: Medlemsundersøgelsen.  
Bestyrelsens holdning til renovering af eksisterende ridehus, byggeprojekter, begrænsninger ift. lejet grund.  
 
4.17: Forberedelse af generalforsamling  
Hvad udmeldes til medlemmerne omkring byggeprojekterne ?  
 
5: Nye punkter til behandling  
 
6: Eventuelt.  
 
7: Næste ordinære mødedato  
Torsdag d. 3/2-2022 i OHR ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


