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Bestyrelsesmøde 8. december 2020. 
Referat 

 
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  Udeblevet 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen   friisenberg@mail123.dk 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møder (vedlagt). 
Referat fra bestyrelsesmøderne 13/10, ekstraordinært 27/10, 10/11 samt ekstraordinær general forsamling 
24/11 til godkendt og underskrevet. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Arrangement fredag 4/12 med første spadestik til ovalbanen. Der var fremmødte medlemmer iht Corona 
reglerne samt SN Nyt og repræsentant fra Ridehesten. 
 
Henvendelse fra et medlem om problemer med Sirgid Ryssels disponering af ridehustider til bomtræning. 
Tiderne til bomtræning er forudgående aftalt med bestyrelsen, og der er god tilslutning til 
arrangementerne. Typisk er der plads til ridetræning sideløbende. 
Bestyrelsen finder derfor, at arrangementerne er til gavn for bredden i OHR. 
 
Bestyrelsen har med forundring konstateret at løsspringning iflg. Facebook er aflyst begrundet i Corna 
restriktionerne. Bestyrelsen håber på at der til efter Nytår kan findes en Corona sikker løsning mhp at 
imødekomme den store efterspørgsel. 
 
De nye vinduer til cafeteriet leveres uge 51. I den forbindelse er der ansøgt og bevilliget ekstra lokaletilskud 
fra kommunen. 
 
Kassereren har modtaget 18.000 kr. i Coronastøtte via DGI på klubbens ansøgning. 
 
Der er indkøbt Soft-Shell bomme iht. tidligere bevilling. 
 
Der er brugt 3.000 kr. mere end forventet på et godt tilbud på 10 computere og en printer. Klubben skulle 
således være godt dækket IT-mæssigt. 
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Dressur udvalget har gennemført stævne 5-6/12 med et fint overskud. 
 
Klubmodulet er nu åbent for tilmeldinger til Sol.  
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
Efter den ekstraordinære generalforsamling er de nye vedtægter nu sendt til DRF og DI og de kommer på 

OHR-hjemmesiden. 

Bestyrelsen vil gerne takke udvalget for vedtægtsændring for deres arbejdes indsat. 

Der er kommet flg. fra DRF og Di  

DRF: Tak for info – og godt gået med vedtægtsændringerne – det er et godt tiltag i en sikkerhedsmæssig 

retning og i rigtig god tråd med mange af DRF’s dagsordner. Medlemskabet af DI understøtter ligeledes 

godt vores samarbejde med dem. 

DI: Hvor er det dejligt at høre, at I nu bliver en officiel del af Dansk Islandshesteforening. Velkommen i 

foreningen og tillykke med at jeres store arbejde har båret frugt! I er bestemt ikke kommet sovende til det. 

Godt gået. Vi glæder os til at høre fra jeres kassere og rigtig meget til det fremadrettede arbejde sammen 

med jer. 

4.2: Corona situationen 
Bestyrelsen pointerer at de tildelte ridehustider skal forstås således, at alle aktiviteter incl. banebygning og 
oprydning ligger i de tildelte tider.  
 
Der henstilles til at de enkelte medlemmer og undervisere om selv at være opmærksomme på corona 
restriktionerne, specielt i overgangen mellem to undervisningssituationer. 
 
4.3: Udendørsbaner 
Status: Lone følger på reparation af dressurhegn. 

Lone undersøger muligheder omkring dressurbanerne. 
 
4.4: It og lyd 
Status:  Marc er i gang med at undersøge muligheder og indhente tilbud. 
 Hvis muligt gerne tiltag mod støjgener for naboerne. 
 
4.5: Ridestier (Lone). 
Lisbeth taler med arbejdsgruppen ”Ridestier for Alle” mhp. Situationen på Skamlebæk 

Skovdistriktets projekt på nakke med etablering af et større sammenhængende afgræsningsareal kan 

hindre fri bevægelighed for ryttere. Lone koordinerer med Susanne Berg. 

4.6: ForeningsFokus 2020-21 - Vinterens Kurser. 
Bestyrelsen er positivt indstillet men afventer udmelding fra kommunen om genoptagelse efter Corona. 
 
4.7: Indkøb af strømkabel. 
Bestyrelsen besluttede at indkøbe 275 mtr. kabel à 36,-/mtr. + moms svarende til 12.500 kr. på regnskab 
2020. 
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5: Nye punkter til behandling 
Forberedelse af ordinær generalforsamling. 
Hvordan kan ungdomsaktiviteterne i OHR fremmes ? 
 
6: Eventuelt 
Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer ti at downloade Klubmodulet på deres telefoner, således at 
deres elektroniske medlemskort kan fremvises på forespørgsel. 
 
7: Næste møde. 
Torsdag 14. januar som udgangspunkt digitalt men fysisk hvis Corona situationen tillader det. 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bestyrelsesmøde 8. december 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). 
 
3: Nyt fra formanden. 
Herunder regnskab fra kassereren. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.1: Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling 
 
4.2: Corona situationen 
 
4.3: Udendørsbaner 
Status Dressurudvalget og bestyrelsen undersøger hvorledes banerne kan renoveres og med planlagt start 
med bane 3. 
 
4.4: It og lyd 
Status: Der undersøges forskellige muligheder. 
 
4.5: Ridestier (Lone). 
Opmærksomhedspunkt: Skovdistriktets projekt på nakke med etablering af et større sammenhængende 

afgræsningsareal kan hindre fri bevægelighed for ryttere. 

4.6: ForeningsFokus 2020-21 - Vinterens Kurser 

4.7: Indkøb af strømkabel. 
 
5: Nye punkter til behandling 
 
6: Eventuelt 
 
7: Næste møde. 
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