
 
 

1 
 

Bestyrelsesmøde 23. september 2019. 
Mødereferat 

Opdateret1 
 
 
Deltagere:  
Fra bestyrelsen: 

Lisbeth Mortensen. Beth1005.lm@gmail.com 
Tina Kaspersen. tinakaspersen@live.dk Afbud 
Pia Gobert.  pia@staldbaunehoej.dk 
Henrik Christiansen. Henrikchristiansen2016@gmail.com  
Lone Nielsen.  lni@rosendahls.dk 

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

  
Fra Islænderudvalget: 

Rikke Søegaard 
 Britt Werner 
 Merethe Andersen 
  
Islænder udvalget. 
Merethe redegjorde for udvalgets indledende aktiviteter efter oprettelsen: 

- Deltage og støtte op om bredden i OHR. 
- Etablere ovalbane mhp at tiltrække islænder ryttere til OHR. 
- Vedtægtsændringer mhp at muliggøre deltagelse i officielle islænder stævner. 
- Afholde kvartalsvise arrangementer af oplysende karakter. 

 
Den opdaterede budgetpris efter justering af entreprisen udgør 195.00,00 kr incl moms.  
 
Islænderudvalget har frem til mødet modtaget donationer fra: 

- Nordea – Fonde Lokal   50.000,00 kr 
- Lions Odsherred    30.000,00 kr 
- DIF / DGI    30.000,00 kr 
- Spar Invest1    30.000,00 kr 
TOTALT   140.000,00 kr 

 
Udvalget arbejder med yderligere fondsansøgninger til projektet. 
 
Bestyrelsen bevilligede på mødet en ramme op til 50.000,00 kr til udvalgets videre arbejde med ovalbanen 
og bemyndiger samtidig udvalget til at forhandle videre med entreprenøren samt ansøge om landzone 
tilladelse og byggetiladelse.Udvalget skal endvidere holde bestyrelsen løbende orienteret på fremdriften i 
projektet.  
 
Islænderudvalgets aktiviteter og bidrag til OHR`s samlede økonomi bør visualiseres af bestyrelsen på 
eksempelvis medlemsmøder og generalforsamling. 
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Britt redegjorde for Islænder konceptet ift hjælpere til stævner og arrangementer som generel inspiration. 
 
 
Byggeudvalget. 
Udvalget arbejder videre med forskellige fondsansøgninger til Hestekultur Centeret: 

- LAG midler 
- Real Dania 
- Nordea 

 
Mulighed for at søge fonde om støtte til arrangemenmter (undervisning, ridelejre etc) specielt til unge. 

- Bestyrelsen opfordrer udvalgene  i OHR til at udarbejde et program for deres arrangementer mhp 
ansøgninger. 

 
Folkeaktier. 

- Der skal søge tilladelse hos SKAT. Byggeudvalget har opgaven. 
 
Solcelle tagplader skal overvejes ifm projekteringen af Heste Kulturcenteret. 

- Lone undersøger muligheder med Tesla. 
 
Opfordring fra Odsherred Kommune ifm D4 om at invitere Fritid & Kultur Udvalg til præsentation af OHR`s 
planer om Heste kulturcenter. 

- Bestyrelsen stiller sig til rådighed for et sådant arrangement. 
 
 
 
Referat godkendt af bestyrelsen: 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Pia Gobert  
 
 
  
Henrik Christiansen  Lone Nielsen   Natasja Slorup  
 
 
 

Tommy Reenberg  
 


