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Bestyrelsesmøde 13. april 2021 (TEAMs). 
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  
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen   friisenberg@mail123.dk 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 
2: Godkendelse af mødereferat(er) sidste møde(r) . 
Referat fra 9. marts er Lisbeth fejlagtigt anført som sygemeldt. 
Ellers godkendt. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Der er ved at blive fremstillet info plancher om herpes og hvordan det skal håndteres i OHR. 
 
Merethe, Lone og Lisbeth deltager i DRFs repræsentantskabsmøde lørdag 17. april. 
 
Lisbeth orienterede om DRFs ryttermærker og certificeringsregler. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.1: Gennemgang og opdatering af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
Gennemgået og opdateret. 
 
4.2: OHR Regnskab 2020/2021 og budget v/kassereren. 
Overordnet set balancerer foreløbigt budget med plusser / minusser på enkelte poster. 
 
4.3: Corona situationen. 
Delvis genåbning af udendørs fritidsaktiviteter gennemgået iht. link:  
https://sum.dk/nyheder/2021/februar/gradvis-og-ansvarlig-genaabning-af-danmark-samt-forlaengelse-af-oevrige-tiltag 

DRF genåbner for stævner og aktiviteter / mail fra formanden. 
 
4.4: Forberedelse af ordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen afventer myndighedernes udmeldinger om genåbningsplan senere på ugen mhp. at kunne 
afholde en fysisk generalforsamling evt. udendørs. 
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Der forventes at kunne afholdes generalforsamling mandag d. 17. maj, som meddeles klubbens 
medlemmer når endelig afklaret. 
 
Bestyrelsen er i den forbindelser observant på, at den indtil gennemført generalforsamling fungerer som et 
forretningsudvalg. 
 
4.5: D4 Horseshow. 
OHR inviterer til møde med Vemmelev 6. maj. TEAMS medmindre der åbnes op for fysisk. 
Tommy udsender kalenderinvitation efter Lisbeths deltagerliste. 
 
4.6: Bookingkalender / Aktivitetskalender. 
Intet nyt. Formentligt ila sommeren. 
 
4.7: DRF ændring af certificering (jf mail fra Lisbeth). 
Udskydes til efter repræsentantskabsmødet. 
 
4.8: Facebook – hvad vil vi / vedlagte mail fra Lone. 
Bestyrelsen er enige om at OHR bør have en officiel Facebookside. 
Der arbejdes videre med konkret løsning frem til næste bestyrelsesmøde. 
 
4.9: Ansøgt kommunen om tilladelse til brug af ridehuset på samme vilkår som udendørs. Henvist til politiet 
der henviser til myndighedernes Corona regler / Lisbeth. 
Afsluttet på sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.10: Forslag fra medlem om belysning i lav højde på udendørs springbane / Lisbeth. 
Mark og Lisbeth arbejder på en løsning. 
 
4.11: Flis til udendørs ridebane jf. Lisbeths mail. 
Afventer dressur og spring udvalgene vil med banerne (Lone). 
 
5: Nye punkter til behandling 
5.1: Nyt logo jf Lones oplæg. 
Lone udarbejder nyt udkast. 
 
5.2: Status ovalbanen herunder åbning(indvielse) / Merethe. 
Der etableres hegn omkring ovalbanen samt sikkerhedshegn mod de blå tønder. 
Islænderudvalget planlægger indvielse onsdag d. 5. maj kl. 15.00. 
Merethe drøfter detaljerne i udvalget torsdag. 
 
Udvikling af ungdomsaktiviteterne i OHR. 
Udskydes til første bestyrelsesmøde efter generalforsamling. 
 
6: Eventuelt 
6.1: Mødereferat springudvalgsmøde. 
Bestyrelsen bevilliger 10.000 kr til indkøb af materialer. 
Udvalget skal inden køb fremlægge en detaljeret liste til bestyrelsens godkendelse på hvad der påtænkes 
indkøbt for beløbet.  
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6.2: Bestyrelsen er inviteret til møde med byggeudvalget. Planlagt til 11. maj ifm. næste bestyrelsesmøde. 
  
6.3: Lone sender ansøgning til DIF / Puljemidler til spejle i ridehallen. 
 
6.4: Tina har anskaffet to pengeskabe til opbevaring af IT udstyr. 
 
6.5: Der er ved at blive fremstillet info plancher om herpes og hvordan det skal håndteres i OHR. 
        Der bliver ophængt en planche omkring herpes. 
 
7: Næste møde. 
Hvis møderækken holdes bliver det Tirsdag d. 11. maj kl. 19.00 på OHR evt. udendørs. 
Byggeudvalget indleder med en orientering. 
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Bestyrelsesmøde 13. april 2021 (TEAMs). 
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(er) sidste møde(r) . 
 
3: Nyt fra formanden. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.1: Gennemgang og opdatering af bestyrelsens interne arbejdspapir. 
 
4.2: OHR Regnskab 2020/2021 og budget v/kassereren. 
 
4.3: Corona situationen. 
Delvis genåbning af udendørs fritidsaktiviteter gennemgået iht. link:  
https://sum.dk/nyheder/2021/februar/gradvis-og-ansvarlig-genaabning-af-danmark-samt-forlaengelse-af-oevrige-tiltag 

DRF genåbner for stævner og aktiviteter / mail fra formanden. 
 
4.4: Forberedelse af ordinær generalforsamling. 
 
4.5: D4 Horseshow. 
 
4.6: Bookingkalender / Aktivitetskalender. 
 
4.7: DRF ændring af certificering (jf mail fra Lisbeth). 
Udskudt fra sidste bestyrelsesmøde / Lisbeth og Lone kigger på materialet fra DRF. 
 
4.8: Facebook – hvad vil vi / vedlagte mail fra Lone. 
Udskydes fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
4.9: Ansøgt kommunen om tilladelse til brug af ridehuset på samme vilkår som udendørs. Henvist til politiet 
der henviser til myndighedernes Corona regler / Lisbeth. 
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4.10: Forslag fra medlem om belysning i lav højde på udendørs springbane / Lisbeth. 
 
4.11: Flis til udendørs ridebane jf lisbeths mail. 
 
5: Nye punkter til behandling 
5.1: Nyt logo jf Lones oplæg. 
 
5.2: Status ovalbanen herunder åbning(indvielse) / Merethe. 
 
5.3: Uoverensstemmelser i ridehuset / mail fra Lisbeth. 
 
Udvikling af ungdomsaktiviteterne i OHR. 
Udskydes til første bestyrelsesmøde efter generalforsamling. 
 
6: Eventuelt 
 
7: Næste møde. 
Hvis møderækken holdes bliver det Tirsdag d. 11. maj kl. 19.00 på TEAMs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


