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Bestyrelsesmøde 19. december 2019. 
Mødereferat 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen. Beth1005.lm@gmail.com 
Tina Kaspersen. tinakaspersen@live.dk 
Pia Gobert.  pia@staldbaunehoej.dk 
Henrik Christiansen. Henrikchristiansen2016@gmail.com  
Lone Nielsen (suppleant) lni@rosendahls.dk  
Natasja Slorup (suppleant) natasja@slorup.dk    Fraværende 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen/ friisenberg@mail123.dk 
 
Faste punkter 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt af tilstedeværende. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møde (vedlagt) 
Godkendt af tilstedeværende. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Oplæg fra Kristian Kyhl om springkursus, weekend. 
Medlemmer til specialpris / ikke-medlemmer fuld pris. 
Lisbeth meddeler ledige datoer til Kristian.  
Lone ansøger om tilskud til 3 arrangementer ila 2020. 
 
Bestyrelsen drøftede oplæg til ændringer i klubbens vedtægter til fremlæggelse på generalforsamling 2020. 
Tommy udsender udkastet til bestyrelsesmedlemmer mhp. færdigbehandling på næste møde.  
 
OHR får en fornyet brugsaftale med Odsherred Kommune ila januar 2020. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.1: Tilbud på afretning af og supplerende grus på ridehusbund 
Tilbud modtaget fra Schak incl. grus, excl. flis. 
 
4.2: Kontakt til skovdistriktet vedr. maraton forhindringer og TREC stævne 2020.  
Ingen aktivitet /Udsat til næste møde. 
Tommy har efterfølgende været i kontakt med Palle Graubæk der umiddelbart ikke se hindringer fra skovens side men anbefaler at reservere 
dagene på www.udinaturen.dk hvilket er gjort. 

 
4.3: Status på vandværkssagen, kontakt til kommunen / Plantegning.   
Vandværket medgiver at OHR ikke skal betales afgift bagudrettet, kun fremadrettet. 
Lisbeth sørger for skriftlig dokumentation, sender evt selv mail. 
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Kommunen meddeler ultimo januar hvordan vandregnskab sker fremadrettet. 
 
4.4: Status Fibia tilbud.      
Udsat til næste møde. 
 
4.5: Forbedringer af materiale/ bygninger og økonomi næste år jf sidste møde.  
 
4.5.1Belægning på dressurbanerne. 
Lone & Pia undersøger muligheder for afgravning mhp afvanding inden næste bestyrelsesmøde.  
  
4.5.2 Belægning på grus springbanen. 
Der skal flis på til foråret. Igangsættes ila marts. 
 
4.5.3 Belysning på banerne. 
Kommunen har sms ordning med SEAS-NVE / Lisbeth kontakter kommunen om muligheder. 
Mark afventer Henrik ift tegninger. 
 
4.5.4 Vand iht. pkt. 4.3. 
 
4.5.5 Dressur sekretariat. 
Tina undersøger til næste møde. 
 
4.5.6 Spring sekretariat / gavl. 
Tina undersøger til næste møde. 
 
Økonomien i ovenstående punkter sættes på budget til generalforsamlingen. Udarbejdes på næste møde. 
 
4.6: TREC kørestævne 2020.      
TREC udvalget har takket ja til at afholde i OHR 10. oktober (forberedelse) og 11. oktober (stævne) 2020. 
Tommy deltager i styringsgruppens møde (januar) og melder tilbage til bestyrelsen. 
Tommy ansøger på skovdistriktets hjemmeside om adgang til skoven. 
 
4.7: Status Lovforslag om krav til pladsfordelingsplan.    
Ansøgning D4 Horseshow efter gamle regler hvis ansøgt før årsskiftet.   
  
4.8: Varmepumpe. 
Lone har arrangeret eftersyn (formentlig inden Jul) samt vurdering om evt. udskiftning. 
 
5: Eventuelt 
Forslag: Undervisere forpligtes til at finde stævne hjælpere blandt sine elever. 
 
6: Næste bestyrelsesmøde. 
23. januar 2020 hos Tommy. 
 
Indkomne emner til behandling 
 
Ingen nye punkter indsendt til behandling på mødet. 
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Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Pia Gobert  
 
 
  

          Henrik Christiansen              Tommy Reenberg   
 
 
 

  
 

 


