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Bestyrelsesmøde 21. maj 2019. 

 
 
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 
Tommy Reenberg  (referent) 

 
Klubmodulet 
Lisbeth snakker med Merethe om betingelser, herunder hvem der skal betale gebyrer. 
Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 
 
Hjemmesiden. 
Utilfredshed med hjemmesidens opbygning fra flere kanter, i og uden for bestyrelsen. 
Bestyrelsen anbefaler mundlig dialog til ændringer på siden. 
Hvert bestyrelsesmedlem til næste møde / Servicecheck: 

- Hvilke kasser / overskrifter skal der være på hjemmesiden ? 
- Hvad skal der vises under de enkelte kasser / overskrifter ? 
- Skal der være løbende sponsor eksponering øverst på hjemmesiden ? 

 
Digitalt ur. 
Ikke bestilt endnu. 
Regning skal ikke betales men sendes til Danske Bank. 
 
Ridesti v/Ravnsbjergvej. 
Lisbeth har snakket med ny ejer om muligheder for en ridesti. 
Naboen vender tilbage. 
 
Plan for Bustur. 
Reserveret 6. oktober, mere info følger. 
 
D4 Horseshow 
Pia og Lisbeth orienterede om D4 Horse Show. 
Natasja gør opmærksom på stigende problemer med at rekruttere hjælpere. 
 
Stævne ansøgning. 
Deadline 25. september for stævner 4 og 1 kvartal. 
Forslag stævne weekend september 2019 og weekend sidst februar 2020. 
Lisbeth tager action. 
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Nabogrunden. 
Ejeren er kun interesseret i at sælge. Ikke udleje. 
Lisbeth afventer svar fra Dragsholm Sparekasse om financiering. 
Forening som ejer af landbrugspligtigt areal ? Tommy undersøger med Gefion. 
Undersøge kombination med andre klubbers aktiviteter (Mountainbike, hundetræning) mhp at fordele 
investering eller få lejeindtægt.  
Forureningsproblematik skal undersøges ift miljølovgivning og evt oprensningspligt. 
 
Tommy skal melde tilbage til ejer når bestyrelsen har taget en princip beslutning. 
 
Medlemsengagement. 
Faldende interesse for stævner og som hjælper. 
Tonen er (bevidst eller ubevidst) blevet skærpet medlemmerne imellem. 
Bestyrelsen opfodrer til god tone, da alle hjælpere er her som frivillige til glæde for alle OHRs medlemmer. 
 
Hjælpere evt. rekrutteret via ”gulerodsmetoden” med kursus/uddannelse/sidemandsoplæring i relevante 
discipliner.  
 
Tommy er fortaler for en mere restriktiv tilgang i form af kontingent struktur med mulighed for reduktion 
for udførsel af opgaver for klubben (Bestyrelses- og udvalgsarbejde, hjælpere, vedligehold) som andre 
klubber har set sig nødsaget til at indføre. 
 
Indledningsvist kontakter Lisbeth Dansk Ride Forbund mhp. møde med foreningskonsulent om 
handlingsplan. 
 
Næste bestyrelsesmøde. 
Tirsdag 18. juni kl 19.00 
 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Pia Gobert  
 
 
 
  
Henrik Christiansen  Lone Nielsen   Natasja Slorup  
 
 
 
 

Tommy Reenberg  
 


