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Bestyrelsesmøde 12. maj 2020. 
Referat 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
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 tommyreenberg@outlook.dk 
Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem tinakaspersen@live.dk 
 
Jens Valsgård Drejer 1. Suppleant Afbud Jens.valsgaard.drejer@outlook.dk  
Natasja Slorup  2. Suppleant Udeblev natasja@slorup.dk 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen   friisenberg@mail123.dk 
 
Faste punkter 
 

1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møde. 
Godkendt og underskrevet. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Der er kommet mail fra DRF om fortsat ingen ridestævner. 
 

Info fra DRF om planlægning af stævner efterår 2020-2021 gennemgået / Lisbeth distribuerer til udvalgene. 
 

Det er blevet konstateret, at der er ikke-medlemmer der benytter OHRs faciliteter. Bestyrelsen pointerer, 
at det er rytter/kusk der skal være medlem. Det er ikke nok at hestens ejer er medlem.  
Bestyrelsen følger udviklingen. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 

- Status på vandværkssagen. 
Intet nyt fra kommunen. 
   

- Forbedringer af materiale/ bygninger / Jf udkast projektstyringsplan. 
Udkast til arbejdspapir besluttet som grundlag for bestyrelsens arbejde. 
Gennemgås individuelt til næste møde / opdateres herefter løbende. 
 

- Alternative arrangementer til D4-Horseshow. 
Bestyrelsen drøftede fælles køre/ridetur 13/6 på forskellige ruter à max 10 deltagere. 
Såfremt Corona tillader det, arrangeres der efterfølgende fællesspisning i ridehuset.  
Merethe drøfter med islænderudvalget om at arrangere.  
 

Bestyrelsen melder ud når/hvis det bliver muligt for medlemmerne at arrangere mindre stævner. 
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- Brug af OHRs faciliteter under Corona krisen.  
Retningslinjer er opslået på OHRs inden- og udendørs faciliteter og vil blive opdateret løbende iht 
myndighedernes udmeldinger. 

 
5: Nye punkter til behandling 

- Opdateret regnskab til medlemsmøde. 
Merethe gennemgik regnskab til dato, der med enkelte opdateringer kan fremlægges på 
medlemsmøde. 

 

- Bestyrelsens forventninger til udvalgs- og medlems møderne i maj. 
Møderne udsættes pga corona og punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
Lisbeth udsender medlemsinformation. 

 

- Behandling af spørgsmål fra generalforsamlingen til orientering på medlemsmødet. 
Tommy overfører Merethes liste til bestyrelsens arbejdspapir (pkt 4) og drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

- Forretningsorden til bestyrelsesmøder. 
Lisbeth rundsender til bestyrelsen eksempler på forretningsorden til bestyrelsesmøder til drøftelse 
på næste bestyrelsesmøde. 

 

- GDPR status.  
Det er afklaret, at kontaktdata på bestyrelses- og udvalgsmedlemmer må offentliggøres på 
hjemmesiden, så længe der er mulighed for at frasige sig dette. 
Tommy fremtager udkast til samtykkeerklæring til næste bestyrelsesmøde.  

 
6: eventuelt. 
 

Dressur- og springudvalgenes ønske om at arrangere alternativ til D4-Horseshow d. 4. juli. 
- Bestyrelsen tvivler på, at der Corona-åbnes for et tilstrækkeligt antal deltagere til, at der er 

økonomi i et sådant stævne. Kiosken kan ikke holdes åben. 
- Under alle omstændigheder skal et sådant stævne grundlæggende afvige fra D4-Horseshow i sin 

opbygning. 
- Bestyrelsen forbeholder sig ret til at annullere et stævne arrangeret af udvalgene begrundet i 

Corona situationen. 
 

Dressurbanerne. 
- Dressurudvalget undersøger mulighederne for at få afrettet de 3 baner.  

Udvalget vurderer, at der ikke er behov for ny flis på banerne. 
 

- Odsherred Erhvervs Forum 
OEF har behov for udendørs arealer til arrangementer under Corona krisen.  
Lone tilbyder OEF at kunne anvende OHRs udendørs faciliteter efter nærmere aftale. 

 

- Invitation fra Odsherred Kommune til planstrategi proces. 
Lone er inviteret til at deltage på to visuelle møder som repræsentant for OHR og efterfølgende 
møde med Økonomiudvalg og byrådet. 
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- Støtte kalender. 
Lone arrangerer et antal 2021 kalender som medlemmerne anmodes om at sælge for at 
understøtte klubbens manglende indtægter som følge af Corona krisen. 
 

- Den samlede bestyrelse udtrykker stor anerkendelse til springudvalget for initiativet i forbindelse 
med åbning af springbanen under Corona krisen. 

 

- Kasseren har søgt støtte fra Corona hjælpepakkerne for det aflyste D4-Horseshow samt de to 
aflyste spring- og dressurstævner i maj. Rock & Burger arrangementet kommer ikke under 
driftsmæssige tab, hvorfor der ikke ansøges om støtte. 
 

- Kasseren har ligeledes undersøgt hos Odsherred Kommune, om der er en hjælpeordning, men en 
sådan forefindes ikke. 
 

- Tina indhenter pris på priser på bomme og plast ende stykker til næste bestyrelsesmøde.  
 
Næste bestyrelsesmøde. 
9. juni kl. 19.00 hos Tommy. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bestyrelsesmøde 12. maj 2020. 
Dagsorden 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
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 tommyreenberg@outlook.dk 
Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem tinakaspersen@live.dk 
 
Jens Valsgård Drejer 1. Suppleant  Jens.valsgaard.drejer@outlook.dk 
Natasja Slorup  2. Suppleant  natasja@slorup.dk 
 
 
 
Faste punkter 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møde (vedlagt). 
 
3: Nyt fra formanden. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 

- Status på vandværkssagen.   
- Forbedringer af materiale/ bygninger / Jf udkast projektstyringsplan. 
- Alternative arrangementer til D4-Horseshow. 
- Brug af OHRs faciliteter under Corona krisen.  

 
5: Nye punkter til behandling 

- Opdateret regnskab til medlemsmøde. 
- Bestyrelsens forventninger til udvalgs- og medlems møderne i maj. 
- Behandling af spørgsmål fra generalforsamlingen til orientering på medlemsmødet. 
- Forretningsorden til bestyrelsesmøder. 
- GDPR status.  

 
 
 
 


