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Bestyrelsesmøde 13. oktober 2020. 
Referat 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen. Formand  Beth1005.lm@gmail.com 
Lone Nielsen   Næstformand  lonehenrik@mail.dk     (afbud) 
Merethe  Andersen   Kasserer  merete@askilte.onmicrosoft.com 
Tommy Reenberg Sekretær/Referent  
Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem tinakaspersen@live.dk 
 

Jens Valsgård Drejer 1. Suppleant  Fratrådt 
Natasja Slorup  2. Suppleant  Udeblevet 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen   friisenberg@mail123.dk 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møder (vedlagt). 
Endelig godkendelse og underskrift af referater 28/7, 9/9 og 30/9. 

- Herunder endeligt bilag vedr. bestyrelsens svar på spørgsmål fra generalforsamling. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Medlemstallet er pr. dags dato 283 mod ved årsskiftet 233. Dejligt at tilgangen er af blandede racer og 
aldersmæssigt spænder bredt. Dog kunne vi godt bruge flere juniorer, men junior udvalget gør en god 
indsats. 
 
Der er indkøbt en springmur der kan bruges til både pony og hest samt 6 letvægts cavaletti for donation fra 
SEAS-NVE samt en privat sponsor. 
 
DGI har sponsoreret et beløb til indkøb af computere. 
 
Udendørs lys er opsat med tak til Lars og Henning. 
 
Sigrid Ryssel ønsker ridehustid fredag aften / lørdag eftermiddag til bomtræning. 
Bestyrelsen er positivt indstillet under hensyn til andre underviseres aktiviteter.  
Sigrid aftaler fra gang til gang med bestyrelsen 
 
Benny har planet springbanen, Marc har sået græs og Leif har tromlet. Tak fra bestyrelsen herfor. 
Springbanen er derfor lukket vinteren over / springudvalget melder ud, når den atter kan bruges. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
4.1: Forberedelse af medlemsmøde. 
Medlemmerne forventes selv at udskrive forslag til vedtægtsændringer hvis papirkopi ønskes. 
Lisbet snakker med Pernille om lån af projektor. 
Tommy har accepteret ordstyrerollen. 
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4.2: Status på ovalbanen efter landzonetilladelse. 
Lisbeth følger op med kommunen mandag efter klagefristens udløb fredag 16. oktober. 
 
4.3: Gennemgang af ønsker fra udvalgsmødet 
Merethe sender liste fra mødet til Tommy der udarbejder oversigt med ansvarlige for de enkelte punkter. 
Oversigten distribueres derefter til de enkelte udvalg som forventes at tage action på punkterne. 
 
4.4: Forretningsorden for bestyrelsen. 
Kort gennemgang og opdatering. Lisbeth rundsender til bestyrelsen for drøftelse næste bestyrelsesmøde. 
 
5: Nye punkter til behandling 
5.1: Mail fra Lone om Foreningsaften 

- GDPR status ? 
- Diverse puljer 

Udsættes til næste møde når bestyrelsen er fuldtallig. 
 
5.2: Mail fra Lisbeth om Vinterens kurser ForeningsFokus 2020-21. 
OHRs deltagelse drøftes på næste møde når bestyrelsen er fuldtallig. 
 
5.3: Opfølgning på mødet med Vemmelev. 
Merethe beregner Vemmelevs andel af Corona erstatningen for aflysning af årets D4 Horseshow og 
overfører beløbet til Vemmelev. 
 
6: Eventuelt 
Lisbeth køber spritdispensere og refill som er billigere end nuværende flasker. 
 
Lene Tegl tilbyder Fit4you kurser i OHR hvis vi kan samle omkring 15 deltagere. Tina følger op. 
 
Der er kommet nye Corona hjælpepakker / Merethe undersøger om støttemuligheder. 
 
7: Næste møde / Tidspunkt og sted 
Tirsdag d. 10. november kl. 19:00 i OHR. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bestyrelsesmøde 13. oktober 2020. 
Dagsorden 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen. Formand  Beth1005.lm@gmail.com 
Lone Nielsen   Næstformand  lonehenrik@mail.dk 
Merethe  Andersen   Kasserer  merete@askilte.onmicrosoft.com 
Tommy Reenberg Sekretær/Referent  
Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem tinakaspersen@live.dk 
 

Jens Valsgård Drejer 1. Suppleant  Fratrådt 
Natasja Slorup  2. Suppleant   
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møder (vedlagt). 
Endelig godkendelse og underskrift af referater 28/7, 9/9 og 30/9. 

- Herunder endeligt bilag vedr. bestyrelsens svar på spørgsmål fra generalforsamling. 
 
3: Nyt fra formanden. 
 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
4.1: Forberedelse af medlemsmøde. 
 
4.2: Status på ovalbanen efter landzonetilladelse. 
 
4.3: Gennemgang af ønsker fra udvalgsmødet 
Udsat fra sidste møde. 
 
4.4: Forretningsorden for bestyrelsen. 
Udkast udarbejdet, til beslutning. 
 
5: Nye punkter til behandling 
Mail fra Lone om Foreningsaften 

- GDPR status ? 
- Diverse puljer 

 
Mail fra Lisbeth om Vinterens kurser ForeningsFokus 2020-21 
 
6: Eventuelt 
 
7: Næste møde. 
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