Referat fra bestyrelsesmøde 17. marts 2022.
Bestyrelsen konstitueret sig efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand: Lisbeth Mortensen
Næstformand: Tina Kaspersen
Kasserer: Jane Lundstrøm
Sekretær: Lone Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Tommy Reenberg

Udsendt til:
Beth1005.lm@gmail.com
tinakaspersen@live.dk
lundstrom.jane@gmail.com
lonehenrik@mail.dk
tommyreenberg@outlook.dk

Marc Kaspersen
Nina Theill

marckaspersen@live.dk
ninatheill@gmail.com

1. Suppleant
2. Suppleant

Godkendelse af dagsorden.
Pga. tidsnød blev der ændret i dagsordenen
Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
Tilrettes og Lisbeth kontakter Per Henning for en underskift og videresender til Kommunen.
Nyt fra formanden.
Invitation til Dansk Rideforbunds repræsentantskabsmøde.
Der er ingen fra bestyrelsen, som har mulighed for at deltage og derfor overdrages stemmerne til
Helle Madsen og Peter Friser fra Distrikt 4.
Henvendelse fra Islænderudvalget ang. Pokaler til Klubmesterskab.
Der bliver indkøbt ens pokaler til alle discipliner i forbindelse med Klubmesterskab.
D4horseshow og Tour de France
Der er bekymring ang. hjælpere til D4 Horseshow, fordi det afholdes over fire hverdage i uge 26.
Der er enighed om at der udarbejdes et budget, som rette snor for vores ”smertegrænse” for
minimum af antal af deltagere.
Det er vigtigt med en fælles indsat for ”branding” af D4 Horseshow. Endvidere er det vigtig vi
samtidig fastholder kvaliteten i stævnet.
På næste styregruppemøde, skal konceptet gennemtænkes.
Maler/Arbejdsdag den 14. og 15. april.
Indkøb af maling – Tina og Lisbeth
Alle indendørs bomme skal males. Vi efterlyser medlemmer, der vil hjælpe med reparation af
springmaterialer.
Mini/børnespringerne skal også males samt dressurhegn.
Springene og bommene sættes op onsdag den 13. april (aften).
Der kommer opslag på hjemmesiden.
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Popler - træer ved springbane
Efter opfordring fra generalforsamlingen, vil vi ved først kommende møde, hvor det er muligt,
kigge fysik på træerne og diskutere en løsning på problemerne med nedfaldne grene og rodskud.
En mulighed der skal undersøges, er at fjerne hvert andet træ og plante f.eks rødel. Løsningen bør
aftales med Odsherred Kommune”.
Byggeudvalgets bemyndigelser og opgaver fremadrettet.
Tommy italesatte, at på generalforsamlingen blev der i beretningen fra Byggeudvalget sagt, at der
var medlemmer i bestyrelsen, som er imod udvidelse af ridehuset - dette er dog usandt, men det
er udelukket bekymringer af økonomisk karakter. Han udtrykket yderligere bekymring over
konklusionen omkring medlemsundersøgelsen, da der var en lav procentdel af klubbens
medlemmer, som havde deltaget. Samtidige modtog han først skriftlige referat fra byggeudvalget
efter generalforsamlingen. Hvilken der også blev sagt på generalforsamlingen, at det ikke var
fremsendt.
Bestyrelsen er enig om, at støtte op om en udvidelse, men som det er blevet fremlagt før, -er det
store projekt nedlagt.
Efter en lang diskussion, blev der enighed om, at der aftales et møde med byggeudvalget, hvor
udvalget kommer med et oplæg ang. udvalgets opgaver fremadrettet.
Jordbunker:
De jordbunker som ligger omkring på arealet skal bruges i forbindelse med jævning efter
nedgravning af strømkabeller. Tina undersøger forholdene omkring jorden.
Sammenarbejde med Holbæk svømmeklub.
Holbæk Svømmeklub har henvendt sig, om vi vil lave en aktivitet for børn, mod økonomisk støtte.
Derfor er camp ”Børn i bevægelse” kommet til, som skal gøre børn aktive og tilbydes i aldrene fra
8- 16 år, det er både for medlemmer og ikke medlemmer. Der kommer opslag på hjemmesiden.
Det afvikles over et par lørdage og afsluttes med et fælles show til børnedyreskuet. Lisbeth og
Lone er tovholder i samarbejde med Jannie
Flg: punkter overføres til næste møde
- Gennemgang af udvalgslisten.
- Spejle
- Hegn ved springbanen
- Konflikthåndtering jf. mail fra Jane.
-

Udvikling af aktiviteter i OHR. – udviklingskonsulent fra DRF
ForeningsFokus / Nye kursus datoer jf mail fra Odsherred Kommune.
SMIL i rideskolen jf. mail af 03-03-2022.

Næste ordinære mødedato
31. marts 2022 kl 19.00 i OHR
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Referent: Lone Nielsen
Bestyrelsens underskrift.

Lisbeth Mortensen

Tina Kaspersen

Jane Lundstrøm

Lone Nielsen

Tommy Reenberg
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