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Bestyrelsesmøde 9. september 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 møde. 
Godkendt / underskrives næste møde. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Lisbeth er i dialog med NKT vedr. pris på kabler. 
 
Frist for høring ovalbane er 10/9 og kommer der ingen nye indsigelser gives landzonetilladelse. 
Endelig godkendelse næste uge hvorefter det tages et møde med Schak om igangsættelse. 
 
Ansøgning til DGI Sommerpulje / aktiviteter for unge ifm Corona har givet 20.000,. kr til aktiviteter som 
øremærkes til aktiviteter for junior og mini. 
 
Lone har ansøgt DIF om midler til 4 nye computere. 
 
Mini ridning startes op førstkommende søndag. 
 
Afslag fra Agria DRF på ansøgning om at afholde dressurstævne over en 3-årig periode men positive overfor 
tanken hvis OHR viser sin kapacitet ved et par B-stævner. 
 
Jens Valsgaard Drejer har meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen og diverse udvalg. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
4.1: Forberedelse møde med Vemmelev om D4. 
Der afholdes møde med Vemmelev med evaluering af aflysningen 2020 og forventninger til 2021.  
Merethe udarbejder dagsorden til mødet. 
Det er bestyrelsens holdning at OHR fortsætter afholdelse af D4 i det omfang som Corona tillader. 
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4.2 Corona situationen. 
Bestyrelsen fastholder de hidtidige retningslinjer men en enkelt justering af områdeopdelingen men 
skærper overholdelsen af de generelle smitte reducerende tiltag fra myndighederne med fokus på den 
enkeltes ansvar. 
Lisbet udarbejder skiltning til opsættelse på udvalgte steder på OHRs faciliteter. 
 
5: Nye punkter til behandling 
 
5.1: Ridehusudvalget. 
Udvalget har modtaget tilbud på 25.000,- for materialer til indkøbspris og montering u/b mod at OHR stiller 
mandskab til rådighed for montering efter tilbudsgivers vejledning. 
De nye vinduer kan om nødvendigt genanvendes til det nye byggeri. 
Bestyrelsen bekræfter over for udvalget at arbejdet kan igangsættes når arbejdskraften er tilvejebragt. 
 
5.2: Evaluering medlemsmøde. 
Bestyrelsen værdsætter den positive debatform blandt medlemmerne i de mange vanskelige emner. 
Bestyrelsens svar på spørgsmål fra generalforsamlingen afgivet på medlemsmødet vedlagt i bilag 1. 
 
5.3: Udvalgsopgaver i OHR 2020. 
De enkelte udvalgsbeskrivelser gennemgået og tilrettet og bliver lagt på hjemmesiden. 
 
5.4: Forretningsorden for bestyrelsen. 
Udkast udarbejdet og tages til beslutning på næste bestyrelsesmøde. 
 
5.5: Status vedtægtsændringer. 
Udvalgets udkast pr. dags dato gennemgået og drøftet.  
Udkastet opdateres iht drøftelserne og fremlægges på medlemsmøde efter endelig godkendelse i 
bestyrelsen. 
 
5.5: Gennemgang af ønsker fra udvalgsmødet 
Udsættes til næste møde. 
 
5.6: Projektstyringsplan. 
Planen opdateret 
 
6: Eventuelt 
Lone deltager i kommunens foreningsmøde 17. september.  
 
Byggeudvalget arbejder videre med støttebeviser for ridehus udvidelsen. 
 
Bestyrelsen afventer fortsat et udspil fra spring- og juniorudvalget om anvendelse af donation fra SEAS-NVE 
på 10.000 kr. Bestyrelsen forventer svar senest 1. oktober. Lisbeth afstemmer med udvalgene. 
 
7: Næste møde / Tidspunkt og sted 
Bestyrelsen mødes med Vemmelev tirsdag d. 15. september kl 19.00 hos Merethe. 
Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag 13. oktober i OHR. 
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Bestyrelsesmøde 9. september 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 møde (vedlagt). 
 
3: Nyt fra formanden. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
Fg mødereferat pkt 4.2 Corona 
Fg mødereferat pkt 5.1 Afslag fra DRF på stævnetildeling. 
Fg mødereferat pkt 5.3 forberede møde med Vemmelev. 
 
5: Nye punkter til behandling 
Emner til arbejdsmøde (Merete): 
Penge til aktiviteter fra  Folketingets sommerpakke/corona-krisen 

- Tilbud på vinduer til cafeteriaet indhentet af ridehus-udvalget 
- Evaluering medlemsmøde (incl. evt. rettelser svarskriv) 
- Udvalgsopgaver i OHR 2020 (sidste redigering) 
- Forretningsorden for bestyrelsen 
- Status vedtægtsændringer 
- Jens` valg om at stoppe som Suppleant 
- Gennemgang af ønsker fra udvalgsmødet 

 
6: Eventuelt 
 
7: Næste møde 13. oktober i OHR. 


