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Generalforsamling 24. februar 2022. 
Referat 

Bilag 1 Kommentarer til Udvalgsberetninger. 
 

Dressurudvalget v/ Helle Damkær. 
- Pia Gobert havde fået flere henvendelser fra andre klubbers medlemmer og udtrykte bekymring for 

samtidig afholdelse af dressur- og kørestævne. Det kan blive svært at tiltrække deltagere udefra 
hvis der er kørsel samtidig og der er øgede krav til opvarmningsplads. Oprindeligt blev det planlagt 
at arealet indenfor ovalbanen kunne benyttes som ekstra opvarmningsmulighed. Dansk 
rideforbund har indført en ny regel om at ponyer og heste skal have separate 
opvarmningsmuligheder. 

- Jane Lundstrøm bifaldt udvalgets initiativer til forlængelse af ridehus med 20 mtr. 
 

IT-udvalget v/ Marc Kaspersen. 
- Intet at berette. 

 

Jagtudvalget v/Tina Kaspersen. 
- Det kniber med at få rytter ud i terrænet og dermed svagt grundlag for arrangementer. 

 

Juniorudvalget (forsinket / nåede ikke frem) 
 

Kioskudvalget / Ingen tilstede. 
 

Køreudvalget v/Connie Hansen. 
- Pernille Damkær forespurgte om harvning efter kørsel ekstra dyb. Leif meddelte at bunden med 

mellemrum skal harves dybere men at det ikke har noget at gøre med kørsel i ridehuset. 
 

Miniudvalget / ingen tilstede. 
 

Ridehusudvalget v/ Henning Andersen. 
- Gitte spurgte ind til deadline for spejle. Kassereren forventer når udesæson starter. 
- Nina Theill spurgte til placering. Kassereren redegjorte for økonomi og styregruppe. 

 

Voksenridelejr / Ingen tilstede. 
 

Sponsorudvalg v/ Lone Nielsen. 
- Sponsorudvalgets medlemmer trækker sig og opfordrer medlemmerne til at melde sig til udvalget 

og fortsætte arbejdet. 
 

Springudvalget v/ Marc Kaspersen og Lone Petersen 
- Pia Gobert påtaler fjernelse af popler ifm springbanen aht komforten under stævner. 

Fremførte forslag som bestyrelsen tager til efterretning. 
- Jane Lundstrøm fremfører fordel udover skygge for banepersonale og tilskuere også læ og støj 

reduktion. 

- Helle Damkær fremfører muligheden for flere tilskuerpladser. 
- Tommy gjorde opmærksom på problem med nedfaldne grene / mangel på hjælpere til at rydde op. 
- Forespørgsel til beslutningsproces. Kassereren informerede, at en sådan beslutning ligger indenfor 

bestyrelsens vedtægtsmæssige kompetence, samt at beslutningen blev taget efter oplæg fra 
springudvalget. 
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Breddeudvalget v/Marlene Johannesen. 
Intet at berette. 
 

Børnedyrskuet v/Pernille Sandø. 
Lørdag 6/8 afholdes børnedyrskue. 
 

Islænderudvalget v/Marianne Høgh. 
- Pia Gobert forespørgsel vedr. problemer ifm. tirsdagstræning ekstern underviser/Islænderne og 

foreslog at der bliver lagt en kort pause mellem reservationer i ridehuskalenderen. 
- Bestyrelsen henviste referat bestyrelsesmøde pkt. 4.8 og har taget forslaget til efterretning for 

revision af reglerne for undervisningstider i forbindelse med næste ridehussæson. 
- Jane Lundstrøm mener at den fremsatte klage ikke bunder i et reelt problemets omfang, da der kun 

har været èn enkelt hændelse i forbindelse med nedlukning af ridehuset, hvilket på forhånd var 

blevet afstemt med formanden. 

 

Byggeudvalget v/Helle Damkær. 
Kommentarer fra Merethe: 

- Afviste udvalgets påstand om at hun skulle være imod en udvikling af OHR som sikring af klubbens 
fremtid. Bekymringen er alene af økonomisk karakter. 

 

Kommentarer fra Tommy 
- Anfægter påstanden om manglende opbakning fra enkelte bestyrelsesmedlemmer om 

facilitetsudvidelse. Der er tale om en bekymring om den økonomiske bæredygtighed og dermed 
klubbens økonomiske overlevelse såfremt byggeprojekterne fortsættes i uændret form.  

- Udvalgets konklusion på Medlemsundersøgelse opleves som illoyal ift. bestyrelsens drøftelser med 
udvalgets repræsentant i bestyrelsen, Lone Nielsen, med hvem det er aftalt, at konklusion på 
medlemsundersøgelsen skal behandles på et møde mellem bestyrelse og byggeudvalg og ikke på 
generalforsamlingen.  

- Idet de 12,6 % er ikke er udvalgt efter repræsentative kriterier men foretaget tilfældigt, anfægtes 
udvalgets påstand om at undersøgelsen er repræsentativ for alle klubbens medlemmer. 

- Finder det utilstedeligt at byggeudvalget henviser til præsentationstalen på generalforsamlingen 
2019, når han efter få møder i byggeudvalget måtte italesætte de urealistiske økonomiske 
forudsætninger for Odsherred Hestekulturcenter, hvilket resulterede i bortvisning fra udvalget. 

- Efterlyste i øvrigt det af byggeudvalget påståede fremsendte referat fra udvalgsmødet 21/2-2022. 
 

Kommentar fra Pia Gobert. 
- Meget tilfreds med at der arbejdes videre med en mindre udvidelse og dermed har nedlagt det 

store projekt. 
 

Kommentar fra Helle Damkær Winther 
- Henholder sig til at det er byggeudvalgets konklusion på medlemsundersøgelsen. 

 

Kommentar fra Henning Andersen 
- Udtrykte glæde ved at udvalget ville arbejde videre med det lille projekt da han ikke tror på det 

store projekt. Ønsker ikke at fortsætte i udvalget. 
 


