
Referat fra udvalgsmøde mandag den 29. juni 2020 
 
Velkomst 
Så lykkedes det at blive samlet. 

Vi i bestyrelsen har glædet os til denne dag. 

Det har været et noget anderledes forår for os alle sammen. 

I bestyrelsen har vi haft en del møder, det har I sikkert har set på hjemmesiden. Vi har løbende forsøgt at 

tilpasse aktiviteterne i klubben, ud fra de restriktioner som corona har givet. 

Vi har løbende haft kontakt med coronahotline i sundhedsstyrelsen og politiet, så vi har kunne åbne op, så 

snart det har været muligt. 

Det er selvfølgeligt klart, at året i år, ligesom for alle andre, bliver meget anderledes både når det gælder 

aktiviteter og økonomi. 

Bestyrelsen har søgt corona hjælpepakke for aflyste stævner, både for så vidt angår D4 og forårets spring- 

og dressurstævne. 

I klubben er så heldige at have en rigtig sund økonomi, så selvom vores budget på ca. 100.000 kr. i 

stævneindtægter helt sikkert ikke vil blive til virkelighed, vil det ikke vælte klubbens økonomi. Men vi 

forsøger løbende at kigge på udgiftssiden, for at komme bedst muligt gennem året. 

 
 
 

Revidering af udvalgenes arbejdsopgaver 
Udvalgenes drøftelser af udvalgsbeskrivelserne gennemgået og tilrettet (lægges på hjemmesiden efter 
næste bestyrelsesmøde). 
 
 

I plenum drøftede vi ønsker og forslag fra de enkelte udvalg. 
 
Bestyrelsen har noteret følgende ønsker: 
 

• Løbende udskiftning af spring 

• Hård flytbar vandgrav 

• Udendørsbelysning på springbane 

• Nye og flere computere til alle udvalg 

• Nye indendørs vinduer ved cafeteria i ridehallen 

• Udendørs belysning omkring ridehallen 

• Renovering/udskiftning/ændring af spejle i ridehallen 

• Udskiftning af udvendige plader på ridehallens gavl (mod grus-parkeringspladsen) 

• Udendørs udvalg som har ansvar for vedligeholdelse af arealerne 

• Lukket facebook gruppe kun for medlemmer 

• Ærespræmiebank 

• Lokationsridning 



• Orienteringsridning m/skattejagt 

• Kørestævner 

• Bomme, flag m.v. til jagter 

• Heste/jule marked med Show til fordel for byggeprojekt 

• Marked med salg af brugt rideudstyr 

• Salg af anparter til byggeprojekt  

• Byggeprojekt er revideret 

• Indkøb af Veste  

Skulle nogle ønsker være glemt, så send endelig en mail til bestyrelsen. 
 

Kompetencebank 
Oplæg fra Lone om, at klubbens medlemmer melder individuelle kompetencer ind, som udvalgene har 
mulighed for at trække på i deres arbejde. Eventuelt koordineret med udarbejdelse af drejebog for 
afholdelse af stævner og arrangementer. 
Forslag til styring via hjemmeside eller udarbejdelse af FAQ. 
 

Information / Kommunikation – Hjemmeside / Facebook 
Lone informerede om, at der forskellige aktivitetsgruppers på Facebook, men disse mål ikke betragtes som 
officielle OHR Facebook sider. Alt officiel kommunikation fra bestyrelsen sker p.t. via hjemmesiden eller pr. 
mail til medlemmer og udvalg. Bestyrelsen overvejer i øjeblikket, om vi fremadrettet også skal 
kommunikere på anden måde. 
 

Kontaktperson til udvalgene 
Vil fremgå, når listen med udvalgenes arbejdsopgaver bliver lagt på hjemmesiden. 
 

Forslag til aktiviteter 
I plenum kom der følgende forslag fra udvalgene: 

• Voksenridelejr 

• Skovtur kun for juniorer 

• Rid for dommer (kursus med bedømmelse og kommentering) 

• Fælles turridning – evt. hver måned 

• Orienteringsridt / skattejagt 

• Rideaktivitet med indsamlingsformål (Øremærket) 

• Geopark aktivitet 

• Stævner 

• Julehesteshow 

• Fastelavnsridning 

 
 

Eventuelt  
- Alle udvalgsmedlemmer skal underskrive samtykkeerklæring for at klubben kan overholde GDP 

regler ved offentliggørelse af udvalgsliste på hjemmesiden. Alle aftens tilstedeværende har 
underskrevet, og de enkelte udvalg er ansvarlig for, at ikke fremmøde får underskrevet. 

- Donation fra SEAS-NVE kr. 10.000 til springmateriale. Junior- og springudvalg kommer sammen 
med forslag til bestyrelsen på, hvad pengene skal bruges til. (senest 15. august) 



- Ansøgning om ridehustider for indendørssæsonen 2020/2021 skal være bestyrelsen i hænde senest 
den 17.7.20 

 
 
 
 

Informationer: 

Der er arbejdsdag i ridehuset mandag den 14. september fra kl. 16,00. Ridehusudvalget glæder sig til at 

se rigtig mange, så vi kan blive vinterklar. 

 
 

Bestyrelsen den 6. juli 2020 


