Bestyrelsesmøde 10. februar 2022.
Referat
Udarbejdet af:

Tommy Reenberg

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lisbeth Mortensen
Formand
Lone Nielsen
Næstformand
Merethe Andersen
Kasserer
Tommy Reenberg
Sekretær/Referent
Tina Kaspersen
Bestyrelsesmedlem

Udsendt til:
Beth1005.lm@gmail.com
lonehenrik@mail.dk
merete@askilte.onmicrosoft.com

Cille Madsen
Marc Kaspersen

Zylfo-bille@hotmail.com
marckaspersen@live.dk

tinakaspersen@live.dk

1. Suppleant
2. Suppleant

Udeblevet

Godkendt til hjemmesiden.

1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2: Godkendelse af mødereferat(er) sidste møde(r).
Referat fra bestyrelsesmøde 6. januar skal rettes med korrekt dato.
Tommy sender opdateret version til Lisbeth til hjemmesiden.
Lone gjorde indsigelse mod at underpunkterne til referat 6. januar 2022 pkt. 4.9 er blevet offentliggjort
men skulle være som et arbejdspapir for bestyrelsen.
3: Nyt fra formanden.
3.1: Redegørelse fra Henning A om akutte problemer med elinstallation / Målerskab.
Måler- / gruppeskab er ikke lovligt og der foreligger mundtligt overslag som bestyrelsen accepterede.
Bestyrelsen gav Henning mandat til at starte lovliggørelse med aut. installatør.
3.2: Pernille Sandø har tilbudt at afholde medicinhåndteringskursus for klubbens medlemmer.
Pernille og Lisbeth koordinerer.
3.3: Pokaler til klubmesterskab mm. Bestyrelsen godkendte Lisbeth forslag / prøver.
3.4: Der bliver generelt ikke tilfredsstillende rengjort på staldgange og i ridehuset efter brug.
Bestyrelsen udarbejder et opslag på facebook.
3.5: Der er problemer med skadedyr (mår) i ridehuset. Lisbeth har igennem længere tid forsøgt kontakt til
det skadedyrsfirma som kommunen oplyser i den "lille grønne"- prøver igen.
3.6: Bestyrelsen har modtaget en enkelt indsigelse fra et enkelt medlem om afholdelse af kørestævne 7/5
samtidig med spring og dressur. Bestyrelsen fastholder tilladelsen da der ikke var problemer ifm
klubmesterskabet.
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde.
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4.1: gennemgang af bestyrelsens interne arbejdspapir / Udskudt fra sidste møde.
Der er modtaget et tilbud på belysning grus springbane på 256.000. Projektet sat i bero indtil evt bedre
tilbud.
Popler på arealerne vil blive fældet eller topstynet i uge 8. Der vil være kørsel med store maskiner.
4.2: Status OHR regnskab / budget.
Regnskab og budget gennemgået af kassereren.
Godkendt og underskrevet til fremlæggelse på generalforsamling.
Ansøgning til lokale- og kommunalt aktivitetstilskud er indgivet.
4.3: Corona situationen.
Afsluttet.
4.4: Udvikling af aktiviteter i OHR.
Tages op efter generalforsamlingen.

4.5: Booking / aktivitetskalender.
Afventer Lisbeths møde med klubmodulet ultimo februar.

4.6: Logo.
Lones udkast godkendt.
4.7: D4horseshow og Tour de France.
Arrangementet flyttes til tirsdag 28/6 til fredag 1/7.
4.8: Opfølgning på skriftlig klage ifm. undervisning i ridehus.
Der klages generelt over at der ofte ikke er adgang til tildelte ridehustid pga manglende afrydning fra
foregående undervisning.
Bestyrelsen fastholder at efterfølgende ridehustider skal respekteres og vil revidere reglerne for
undervisningstider i ridehuset inden næste ridehussæson.
4.9: Byggeudvalgets medlemsundersøgelsen januar 2022.
Drøftelse af den nye undersøgelses resultater jf. Tommys sammenstilling (vedlagt).
Bestyrelsen arbejder frem til næste bestyrelsesmøde på en version der egner sig til offentliggørelse på
hjemmesiden som diskussionsoplæg blandt medlemmer.
Nedenstående strategi drøftet på bestyrelsesmøde til endelig afklaring:
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.
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5: Holde bestyrelsen løbende underrettet via mødereferater og verbal orientering på bestyrelsesmøder.
Ovenstående drøftet til endelig beslutning når resultat af medlemsundersøgelse foreligger.

Ovenstående er i bestyrelsen aftalt som grundlag for en nærmere drøftelse med byggeudvalget efter
generalforsamlingen om udvalgets kompetencer og opgaver fremadrettet.
4.10: Forberedelse af generalforsamling 24/2-22.
Bestyrelsen mødes 18:30 til forberedelse.
Generalforsamlingen starter 19:30
Dagsordenen for generalforsamlingen gennemgået og resterende forberedelser/opgaver fordelt.
5: Nye punkter til behandling
5.1: Ansøgning fra køreudvalget om bevilling af rammebeløb til udstyr jf. Tommy mail.
Bestyrelsen bevilligede op til 12.500,00 kr. til kegler og sleves.
5.2: ForeningsFokus / Nye kursus datoer jf mail fra Odsherred Kommune.
Til behandling efter generalforsamlingen.
5.3: Ridehustider jf. ønske fra Lisbeth.
Behandlet under pkt. 4.8.
6: Eventuelt.
6.1: Folkemødet 2022 / OHR afstår fra deltagelse.
7: Næste ordinære mødedato
Torsdag 17. marts i OHR / Tommy har udsendt mødeindkaldelse.
Forbehold for ændringer efter udfaldet på generalforsamlingen.
Bestyrelsens underskrift.
Lisbeth Mortensen

Tina Kaspersen

Merethe Andersen

Lone Nielsen

Tommy Reenberg
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Bestyrelsesmøde 10. februar 2022.
Dagsorden
Udarbejdet af:

Tommy Reenberg

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lisbeth Mortensen
Formand
Lone Nielsen
Næstformand
Merethe Andersen
Kasserer
Tommy Reenberg
Sekretær/Referent
Tina Kaspersen
Bestyrelsesmedlem

Udsendt til:
Beth1005.lm@gmail.com
lonehenrik@mail.dk
merete@askilte.onmicrosoft.com

Cille Madsen
Marc Kaspersen

Zylfo-bille@hotmail.com
marckaspersen@live.dk

tinakaspersen@live.dk

1. Suppleant
2. Suppleant

1: Godkendelse af dagsorden.
2: Godkendelse af mødereferat(er) sidste møde(r).
Referat fra bestyrelsesmøde 6. januar skal rettes med korrekt dato.
3: Nyt fra formanden.
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde.
4.1: gennemgang af bestyrelsens interne arbejdspapir / Udskudt fra sidste møde
El-projektet / Marc indhenter beskrivelse af resterende del på projektet sammen med Kim og Lars.
Afretning af ridehusbund.
Spejludvalget har informeret om at de har fået tilbud og indhenter endnu et tilbud.
Tilbud 12896

4.2: Status OHR regnskab / budget.
Jf mail fra Merethe.

4.3: Corona situationen.
Med udfasningen af restriktioner kan punktet vel afsluttes ?

4.4: Udvikling af aktiviteter i OHR.
Tages op efter generalforsamlingen.

4.5: Booking / aktivitetskalender.
Afventer Lisbeths møde med klubmodulet ultimo februar.

4.6: Logo.
Under tilretning hos Lone.

4.7: D4horseshow og Tour de France.
Mail fra Odsherred Kommune om anbefalinger.

4.8: Opfølgning på klage ifm undervisning i ridehus.
Afsluttes jf sidste møde ?
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4.9: Byggeudvalgets medlemsundersøgelsen januar 2022.
Drøftelse af den nye undersøgelses resultater jf. Tommys sammenstilling (vedlagt).

Nedenstående strategi drøftet på bestyrelsesmøde til endelig afklaring:
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.
5: Nye punkter til behandling
5.1: Ansøgning fra køreudvalget om bevilling af rammebeløb til udstyr jf Tommy mail.
5.2: ForeningsFokus / Nye kursus datoer jf mail fra Odsherred Kommune.
5.3: Ridehustider jf ønske fra Lisbeth.
6: Eventuelt.
7: Næste ordinære mødedato
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