Bestyrelsesmøde 31. marts 2022 kl. 19.00

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

Afbud: Marc Kaspersen
1. Godkendelse af dagsorden.
Tommy havde indsigelser til punkt 10. Møde med Byggeudvalget om opgaver fremadrettet.
Der blev indsat ”bemyndigelser” og dagsorden blev vedtaget med stemmeflertal.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2022.
Tommy kunne ikke godkende referatets pkt. 10 uden korrektion for hans tilføjelser. Der
udarbejdes et nyt referat til godkendelse på næste møde.
3. Nyt fra formanden.
Tilbagemelding fra dressurudvalget, at hegnene er færdige, bortset fra to hegn, da de løb
tør for skruer. Lone, indkøber skuer og er med på malerdagen.
Der er indkøbt kegler til kørerudvalget og de er kommet hjem.
4. Status OHR regnskab / budget. Jane undersøger muligheden for fremadrettet at kunne bruge klubmodul-App til bonner
mv., hvor der også kan vælges en konto. Der undersøges om appen også kan bruges til
udlæg.
Der er oprettet en mailadresse til kassereren: kasserer@ohr-d4.dk
5. D4 HorseShow møde den 4. april:
Lisbeth har sendt indkaldelse ud og der drøftes div. opgaver. Det er vigtigt, at der sættes
ansvarlige personer på. (Personer til Vand til stalden, camping, og vejlede folk på plads
mv.)
Lisbeth, er ved at optegne arealet med placering og indsender tegninger sammen med
certificeringer til kommunen for en godkendelse.
6. Maler/Arbejdsdag den 14. og 15. april.
Lisbeth er der onsdag til opstilling af spring. Lisbeth/Jane sætter et opslag på Facebook.
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Tina og Lisbeth, har styr på farver og maling til springmateriale.
Lisbeth står for forplejning, torsdag og fredag.
Vi opfordrer alle til at komme og hjælpe, og få en hyggelig dag sammen.
Der er aftalt nye datoer for arbejdsdage.
Mandag den 18. april – skal spring sættes ud og der skal samles grene på springbanen.
Onsdag den 27. april fra kl 17.00 Arbejdsdag/aften – kiosken skal rengøres, samt
udendørsarealer.
Torsdag den 19. maj fra kl 17.00 – Dressurdommerhuse skal males – ukrudt skal fjernes,
græsslåning m.v
Fredag den 24. juni kl 16.00 Der skal gøres klar til D4Hosrseshow.
Der skal udarbejdes en liste over opgaver, så medlemmerne har mulighed for at byde ind,
hvis er forhindret i at komme til arbejdsdagene.
7. Gennemgang af udvalgslisten.
Gennemgået og tilrettet med kontaktpersoner til bestyrelsen. (se hjemmesiden)
Der er foreslået, at Breddeudvalget og jagtudvalget – sammenlægges
Nina, kontakter juniorudvalget vedrørende ridelejre.
8. Spejle: mail fra Jane
Opdateret tilbud på spejle fra Jane og priserne er næsten ens på de indhentede tilbud.
Jane kontakter spejleudvalget om placeringerne af spejle og derefter aftales, hvornår
arbejdet kan begynde.
9. Popler - træer ved springbane samt hegn ved springbanen
Møde startede udenfor, med gennemgang af træerne.
På næste møde prøver vi at komme frem til den rette løsning og derefter bør udlejer høres
inden der eventuelt foretages yderligere.

10. Møde med Byggeudvalget om opgaver bemyndigelser fremadrettet.
Der er aftalt møde med byggeudvalget torsdag den 28. april.
Oplægget skal tilsendes bestyrelsen senest en uge før mødet.
Formål for byggeudvalget. Opgave
Succes – milepæle derhen – økonomi - der skal komme en økonomisk strategi
Løsningsforslag. På udbygning.
Tommy mener at byggeudvalgets beretning var misvisende. Og at bestyrelses referater
mangler de opstillet ni punkter til drøftelse ang. byggeudvalget.
Lone: Det er byggeudvalgets beretning og på generalforsamlingen var der mulighed for at
stille spørgsmål til beretningen.
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11. Konflikthåndtering jf. mail fra Jane.
Jane, udtrykket tydeligt, at det er vigtigt, at vi taler sammen og lytter til hinanden samt
respektere hinandens meninger og holdninger.
Tages op igen til efteråret.
12. Udvikling af aktiviteter i OHR. – udviklingskonsulent fra DRF
Lone kontakter DRF Udviklingskonsulent og finder en dato
Vigtige fokusområder er: ”Hvordan får OHR flere juniorer, samt flere drenge.
13. ForeningsFokus/Nye kursus datoer jf mail fra Odsherred Kommune.
Tommy deltager den 4. april i kurset: Skab en attraktiv forening for, hos Odsherreds Kommune.
Lone deltager den 7. april Kassererkursus, hos Odsherreds Kommune
14. SMIL i rideskolen jf. mail af 03-03-2022.
Sendt til breddeudvalget men ingen respons.
15. Eventuelt:
Tommy: Har fået en henvendelse fra Henning fra Jernløse, der vil donere 6 stk. hestevogne,
kørerudvalget må afgøre om der er brug for dem.
16. Næste ordinære mødedato
Torsdag den 21. april 2022, - kl. 19.00
Referent: Lone Nielsen

Bestyrelsens underskrift.

Lisbeth Mortensen

Tina Kaspersen

Jane Lundstrøm

Lone Nielsen

Tommy Reenberg

3

