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Bestyrelsesmøde 21. november 2019. 
Mødereferat 

 
Deltagere:  
Lisbeth Mortensen. Beth1005.lm@gmail.com 
Tina Kaspersen. tinakaspersen@live.dk 
Pia Gobert.  pia@staldbaunehoej.dk 
Henrik Christiansen. Henrikchristiansen2016@gmail.com (Fraværende) 
Lone Nielsen.  lni@rosendahls.dk  
Natasja Slorup. natasja@slorup.dk      
Tommy Reenberg Referent 
 
Kopi til web-master: Tina Meyer Hansen/ friisenberg@mail123.dk 
 
 

Faste punkter 
 

1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt.       
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møde. 
2019.10.17 godkendt og underskrevet. 
 
3: Opfølgning af punkter fra sidste referat. 
Sponsorerne køre nu i toppen af hjemmesiden. 
Lisbeth har sendt kontrakt til Fjordhesten, der vil have et møde. 
Lisbeth har snakket med Hestemassøren, der selv vender tilbage. 
Tommy har ikke fået snakket med Palle G. 
Lisbeth indhenter tilbud på afretning af og supplerende grus på ridehusbund. 
 
4: Nyt fra formanden. 
Intet nyt. 
 
5: Eventuelt. 
Lisbet har investeret i Stelton effekter til præmiebanken. 
Lone informerer fra Byggeudvalget, der arbejdes primært på at få midler til fase 1: ridehus 2. 
 
6: Næste bestyrelsesmøde. 
Torsdag d. 10. december kl 19.00 hos Lisbeth så vi kan holde varmen. 
 

Indkomne punkter til behandling 
 

7: Vandværket - til dette punkt er March inviteret med.     
Iflg Dorthe fra vandværket er det udlejer, der skal stå for stikledning. 
Mht ekstra opkrævning 2012-19 må kommunen have betalt gennem årene. 
Lisbeth kontakter bade Dorthe og Thomas Winther. 
March udarbejder plantegning over vand og el. 
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8:  Fibia      
Natasja gennemgår Fibia`s tilbud til næste møde. 
 
9: SEAS-NVE tilbud.      
Mette og Lisbeth har aftalt en bedre løsning end tilbudt. 
Lisbeth opretter faktura levering pr. e-mail efter Pia`s input. 
  
10: Forbedringer af materiale/ bygninger og økonomi næste år.  
Prioritering af opgaver / investeringer 2020: 

- Vand iht. pkt. 7. 
 

- Strøm.  
3 standere på begge langsider. 
Pia undersøger vedr. timer eller sms styring af lys. 
Mark udarbejder tegninger mhp. ansøgning til lys på banerne.   
 

- Dressur sekretariat. 
 

- Spring sekretariat / gavl. 
 
Punktet fortsættes på næste møde. 
 
11: TREC kørestævne 2020   KøreTREC gruppen for Nord- og Vestsjælland. 
I fortsættelse af KøreTREC gruppen for Nord- og Vestsjælland`s intro i september ønsker TREC gruppen at 
afholde et egentligt stævne på OHRs arealer og omliggende skov oktober 2020. 

- Forventet 15-20 ekvipager / 20 personer. 
- Behov for ca. 15 hjælpere.   
- Toilet og kantine faciliteter. 
- Adgang til udendørs arealer og tilladelse til at køre i skoven. 

 
11.1: Det blev aftalt at Tommy melder følgende tilbage til TREC-gruppen: 
Tidspunkt: Søndag 4 eller 11 oktober 2020 + lørdagen inden er ledige. Skal bookes snarest efter 4/12. 
Omfang: Udendørs arealer og diverse materialer disponible men ikke ridehus.  
 Toiletfaciliteter til rådighed. 
 OHR kiosken åben for salg af varm ret, burger, sandwich + øl, vand og kaffe evt kage) 

Skoven skal ansøges (formsag). 
Der vil være åbent for ryttere sideløbende med arrangementet. 

Hjælpere:  Rekrutteres primært blandt Odsherred KF. Forventet 5-6 herfra. 
I den mellemliggende periode forsøges rekrutteret hjælpere fra dressur, spring og Islænder 
afdelingerne. 

Økonomi:  75,00 kr. pr. ikke OHR medlem (ekvipage) + kioskindtægter. 
 
Tommy kan repræsenterer OHR i KøreTREC gruppen for Nord- og Vestsjælland generelt samt ifm. med 
stævnet.  
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11.2: Internt OHR: 
Arrangementet skal bruges til at aktivere køreudvalget som primus motor. Tommy tager tovholder rollen, 
men det er foreningens/bestyrelsens samlede ansvar at få afviklet stævnet ift. det aftalte med TREC 
gruppen. 
 
Arrangementet kan give en medlemstilgang som set fra TREC-Intro i september, hvor et par ekvipager fra 
Kalundborg efterfølgende meldte sig ind i OHR samt endvidere øge bredden i hestesporten i relation til 
intentionerne med Odsherred Heste Kultur Center. 
 
12: Lovforslag om krav til pladsfordelingsplan.    
Lovforslaget vil betyde en ekstra omkostning på 100.000 kr. pr. event, men der er givet dispensationer til 
visse typer. 
Lisbeth undersøger med Dansk Rideforbund om det får betydning for arrangementer under hestesporten. 
 
13: Møde med Vemmelev om D4 Horseshow 2020.  
Der er aftalt at vi forsætter, og tovholder på dressuren bliver det nye udvalg fra OHR. Der er formentlig 
allerede en tovholder på banepersonale til spring. 
 

- - - 


