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Bestyrelsesmøde 10. september 2019. 
Mødereferat 

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

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

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

 
 
Mødereferater 
21. maj og 6. august godkendt. 
 
 
Ridehustider. 
Niels Christian stopper / Springundervisning tirsdag på stand-by. 
 
Islænderafdelingen får en ekstra time hver anden onsdag 18:30 til 21:30. 
 
 
Klub Konsulenten 
 
Klub konsulentens input: 
 
1: Bedste motivation for kulturcenter er åbenhed. 

- Medlemsmøde  
- Ydmyghed ift historiske manglende information / åbenhed. 

 
2: Problematisk at tiltrække medlemmer til udvalg generelt i foreningsverdenen. 
 
3: Det at medlemmerne ikke har deres daglige gang på arealerne kan være medvirkende til det manglende 
engagement i den løbende vedligeholdelse. 
 
4: Forpligtende tilmelding og/eller betaling for arrangementer i stedet for «man kan komme som det 
passer»  
 
5: Foredragsaftener. 
 
6: OHR kontingent er lavt ift alternative opstaldings- / ridehus muligheder. 
 
7: Hjælperplan både op til, under og efter arrangementer. 
 
8: Mappe med inspirationsmateriale udleveret 
 



 
 

2 
 

Til drøftelse i bestyrelsen: 
 
Mulighed for medlemskab af DI ved siden af Dansk Ride Forbund når medlemskab i OHR ? 

- Konsulenten undersøger og meddeler Lisbeth. 
 
Arbejdsdage 

- Manglende medlemsopbakning undtagen ved D4- Horseshow. 
- Plan for hvad der skal laves er meget vigtig. 

 
 
Dagsorden Medlemsmøde 1/10 

- D4- Horseshow. 
- Byggeprojekt. 
- Ovalbane 
- Sigrid  
- Debat: Hvordan får vi mere Fest & Hest i OHR-hverdagen ? 

 
 
Sponsorgaver. 
Sponsor bank / Indkøb af varepartier. 
Lokale sponsorer må ikke overbelastes med forespøgsler. 
 
 
Springbane. 
Tina er i kontakt med lokal entreprenør vedr belægning på springbanen. 
Lered grus en mulighed, evt iblandet harpet muld. 
 
 
Odsherred Agility 
OHR positivt indstillet overfor udendørs arealer til rådighed incl. Rytterstue og toiletfaciliteter. 

- Arealet ved bom. 
- Arealtil venstre ved indkørsel / mulighed for opbevaring i ridehus.  
- Indhegning skal være mobil. 

Betaling herfor på niveau som nuværende / 6.000,- pr måned. 
 
 
Dragsholm Sparekasse. 
Tommy sætter låne sagen vedr. køb af nabogrunden i bero. 
 
TREC-Intro 28/9 
Kiosken disponibel for egenbetjening. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde. 
Tirsdag 15. oktober kl 19.00 i OHR. 
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Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Pia Gobert  
 
 
  
Henrik Christiansen  Lone Nielsen   Natasja Slorup  
 
 
 

Tommy Reenberg  
 


