
Spørgsmål fra generalforsamling Bestyrelsens overvejelser Svar på  medlemsmøde

Skal undervisere betale Skal der betales pr. elev eller pr. time?. Hvis klubben 
skal udstede faktura til undervisere,  vil det kræve, at  
underviseren  har CVR nr.  Klubbens indtægter ved 
udlejning skal oplyses i forbindelse med ansøgning 
om lokaltilkud til kommunen, og der vil ske direkte 
modregning i lokaltilskuddet. 

Nej. Undervisere er et aktiv for OHRs medlemmer 
og undervisere der ønsker fast ridehustid for 
holdtræning skal være medlem af klubben.(passiv 
medlemsskab)  Individuelle undervisere anser 
bestyrelsen som et medlemsaktiv, men det 
pointeres at der kun må være èn (1) underviser i 
ridehuset ad gangen. Her under corona har alt 
undervisning i ridehuset på forhånd skulle være 
aftalt med bestyrelsen.  Nu er der lagt tildelte 
ridehustider på hjemmesiden, så husk selv at gå ind 
at booke ridehuset som I plejer.

Lys m/sencer omkring ridehuset Rigtig god ide. Ridehusudvalget er kommet med 
forslag og budget.

Bestyrelsen har bevilliger 3600 kr. Ridehusudvalget 
tager action på iværksættelsen i løbet af september.



Synlig medlems nr.  når arealer benyttes Bestyrelsen har mulighed for at udskrive 
medlemsbeviser fra klubmodul. Det kunne være som 
selvklæbende labels til hovedtøj eller sadel, men vil 
kræve en del administration. 

Bestyrelsen anbefaler at medlemmerne downloade 
klub modulet på mobiltelefon mhp at kunne 
dokumentere sit medlemskab på forespørgsel fra 
andre medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer.

Tilskud fra klubben ved afholdelse af kurser Efter alle aktiviteter i klubben afleveres der regnskab 
med opgørelse over indtægter/udgifter incl. billag 
som sendes til kasseren.  Klubben har en fælles 
kasse, hvor indtægter og udgifter fremgår af 
klubbens regnskab.  Omkring direkte tilskud til 
aktiviteter, bør det være noget, som er til gavn for en 
bred del af klubbens medlemmer, hvis vi skal 
fastholde vores meget lave kontingent. 

Bestyrelsen mener at alle kurser generelt skal hvile 
økonomisk i sig selv, og derfor kan 
klubben/bestyrelsen ikke give generelle tilskud. 
Bestyrelsen kan i samarbejde med udvalgene 
beslutte tilskud til særlige arrangementer mhp at 
fremme klubbens formål herunder stævner , 
eksempelvis junior aktiviteter, sikkerhed eller 
markedsføring. 

Hensættelse regnskab tkr. 200 ridehusbyggeri Når man besluttter at bevilge penge som ikke bliver 
brugt i beslutningsåret, skal de hensættes i det 
pågældende regnskabsår. Hvis beløbet ikke bliver 
brugt kan man efterfølgende indtægtsføre dem igen.  
Det er for at forhindre pengene bruges mere end 1 
gang og man ikke har "skjult" gæld/hensættelse.

Jf bestyrelsesreferat 24.08.2017 godkendte 
bestyrelsen hensættelsen på beløbet, og det 
fremgår også af referatet, at  man skal være 
opmærksom på det ved budget 2018.                Det 
er regnskabspraksis og ikke en bestyrelses- 
beslutning, hvordan det skal bogføres i regnskabet.                    

Hensættelse 50 t.kr. til ovalbane i regnskab 
2019

Se ovenfor. Det samme skete sidste år med 
ridehusbunden. Tilbud var af bestyrelsen besluttet 
men arbejde ikke udført.

Jf bestyrelsesreferat 23.09.2019 godkendte 
bestyrelsen hensættelsen som skal fremgå at 
regnskaberne. Det er regnskabspraksis og ikke en 
bestyrelsesbeslutning, hvordan det skal bogføres i 
regnskabet.



Taget penge fra ridehusbyggeri til ovalbane Ved alle sponsorraterne omkring byggeri er der  
udarbejdet indviduelle kontrakter. Jfr. Sponsor 
aftalen med Sparinvest  på tkr. 35 kunne pengene 
bruges til Odsherreds Heste Kulturcenter eller anden 
aktivitet til udvikling af klubben.

Klubben havde fået donation fra SparInvest på 35 tkr. til 
almene formål som af bestyrelsen blev hensat på 
byggeriets konto i regnskabet. Efterfølgende gav 
Dragsholm Sparekasse/Sparinvest  tilsagn om  yderligerer 
tkr. 15 til ovalbanen forudsat at SparInvests donation 
blev aktiveret til fordel for denne. Bestyrelsen anser 
ovalbanen som en integreret del af Odsherred Heste 
Kulturcenter og besluttede derfor i samråd med 
byggeudvalget at sige ja. Eventuelt overskud fra 
etableringen af ovalbanen er bestyrelsen enige om at 
overføre til ridehusbyggeriet. 

Facebook Islændere i OHR - adminstrator Der er flere facebook sider målrettet en bestemt 
gruppe af medlemmer i OHR f.eks.  Køre- islænder 
folket. Undervisning med Henrik i  lange linier og 
kørse, bommtræning, D4 HorseShow og så OHR. I 
bestyrelsen har vi en appel om, at der noget I er 
utilfreds med, så kontakt bestyrelsen. Vores 
sponsorer, politikkere og potentielle medlemmer 
følger også med i, hvad der sker i klubben - også de 
negative indslag.

OHR har ikke en officiel Facebook side. Alle 
medlemmer incl. bestyrelsesmedlemmer har ret til 
at deltage i private Faceboksider der omhandler ride 
aktiviteter som privatpersoner. På udvalgsmødet 
har der været ønsker om en lukket facebook gruppe 
kun for medlemmer - bestyrelsen overvejer i 
øjeblikket og vil rigtig gerne have input fra jer alle.

Islænderudvalg deltog på bestyrelsesmøde hvor 
rep. Fra DRF deltog 

Bestyrelsen holdt den 23.9.2019 møde med islænder- 
og byggeudvalget omkring status på henholdsvis 
ovalbane og byggeprojekt. Deltagere fremgår af 
bestyrelsesreferatet.

Jf referat fra bestyrelsesmødet 10.09.2019 deltog 
kun bestyrelsen i mødet med klubkonsulenten fra 
DRF. Her udover har der ikke været møder med 
klubkonsulenten.  Hvordan opstår sådan et rygte ??



Vedligehold Ridehus Bestyrelsen er enige , i at der trænger til vedligeholdelse 
af ridehuset. Årsagen til man sidste år ikke nåede at 
udskifte ridehusbunden, var fordi man ønskede alternativ 
tilbud. Nu er bunden renoveret. 

Vedligeholdelse af ridehuset er bestyrelsens og 
ridehusudvalgets ansvar. Bestyrelsen er alene 
beslutningstager i de økonomiske spørgsmål og er 
positivt indstillet overfor udvalgets henstillinger. 
Overordnet arbejder bestyrelsen på en 
vedligeholdelsesplan for alle klubbens områder i 
samarbejde med de enkelte udvalg.

Lukkedage i ridehuset. Der vil være forskellige opfattelser af, hvornår der er 
tale om en lukkedag og derfor også om antallet af 
dage. Er det ved undervisning i løbet af ugen, ved 
aktiviteter i weekenden hvor der afholdes stævner, 
kurser, løsspring, miniridning m.v. 

Definitionen af en lukkedag opfatter bestyrelsen 
som en lukning ifm aktiviteter der bidrager til at 
fremme klubbens formål og økonomi. Fuld lukning 
er typisk få timer og under mange 
arrangementererer, er  der mulighed for at ride  
individuelt i en 1/4 del af ridehuset eller udendørs. 
Når der holdes indendørsstævner på "hjemme 
bane" betragter vi det som værende et aktiv for 
OHR's medlemmer. Hvis vi skal have færre 
aktiviteter i ridehuset,  vil bestyrelsen gerne have 
input til, hvad der skal være mindre af !!


