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Bestyrelsesmøde 6. august 2019. 

 
 
Deltagere: Lisbeth Mortensen.  Beth1005.lm@gmail.com 

Tina Kaspersen.  tinakaspersen@live.dk 
Pia Gobert.   pia@staldbaunehoej.dk 
Henrik Christiansen / Afbud  Henrikchristiansen2016@gmail.com  
Lone Nielsen.   lni@rosendahls.dk 

 Natasja Slorup.  natasja@slorup.dk 
Tommy Reenberg   (referent) 

 
 
Ridehustider vinterhalvår 
Lisbeth lægger de aftalte tider op på hjemmesiden. 

- Kørsel flyttes til lørdag 10-12. 
- Mini ridning indstilles pga manglende tilslutning / idèoplæg til fornyelse efterlyses. 

 
Hjemmesiden. 
Lisbeth forsøger at opdatere sidens opbygning jf følgende input: 

- Årskalender med stævner og arrangementer / findes men kan måske flytte frem ? 
- Sponsor bjælke flyttes fra sidens bund til sidens top / højre side ? 
- Etablere rangliste til løbende opdatering. 
- Nyt faneblade «Om Os» som samler relevante elementer fra andre faneblade. 

Bestyrelsen drøfter videre på næste bestyrelsesmøde / medlemmerne bedes komme med input. 
 
Ejendomsforhold. 
OHR kan hverken trække moms eller renteudgifter fra. 
 
Nuværende faciliteter. 
Lejekontrakt udløber udløber  2020 / Max fornyelse 10 år / Hemsko for fondsansøgninger. 
 
Lejekontrakt på nuværende grundstykke samt nabo grundstykket blev kort drøftet og tages op igen på 
kommende bestyrelsesmøder. 
 
Omlægning af nuværende realkreditlån.  
Årig omkostning 100.000,-med ca halvdelen er rente vil kunne forbedre OHRs økonomi drastisk. 
Drøftelse med realkredit (RK / Nykredit) når lejeaftale og arealoverdragelse er afklaret med kommunen. 
Tommy påtager sig gerne opgaven med at drøfte med kreditforening(er). 
 
Dansk Rideforbund /Klubkonsulent. 
Lisbeth kontakter konsulenten mhp møde næste bestyrelsesnmøde. 

- Hvordan tækker vi stævne deltagere til odsherred ? 
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Orientering fra Byggeudvalget. 
Nyt oplæg til arkitekterne: 

- 1. prioritet er ridehuset. 
- Rytterfaciliteter (køkken / rytterstue). 
- Dommerfaciliter. 
- Toiletter. 

 
Andre input: 

- Solcelletagplader en mulighed der bør undersøges (miljøfonde). 
 
Folkeaktier i forskellige niveauer / Møde Lone og Britt om korrdinering med Islænderudvalget/Ovalbane. 
 
Klubbens fremtidige organisation. 
Fondseje af faciliteter hvor overskuddet går til OHR. 
Rådgivninge herom fra klubkonsulenten og Køge Søspejdere. 
 
D4-Horseshow. 
Enighed i bestyrelsen om at det er vigtigt at fortsætte med D4-Horseshow aht. klubbens indtjeningen. 
 
Tommy anførte et par negative forhold omkring hjælperrekruttering og -styring, som bør tages til 
efterretning ift kommende arrangementer generelt. 
 
Der skal indkaldes til et medlemsmøde med hovedformål at få medlemmernes holdning. 
Sekundært trailerlovgivning / den nye hestelovgivning / Dyrlæge / Klikkertræning af heste ? 
Minimum 1 repræsentatnt for hvert udvalg. 
 
Springbanen. 
Den samlede bestyrelse har besluttet at springbanen skal lukkes for renovering. Periode meddeles senere. 
 
Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 19.00 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Pia Gobert  
 
 
 
  
Henrik Christiansen  Lone Nielsen   Natasja Slorup  
 
 
 
 

Tommy Reenberg  


