
TSR Bestyrelsesmøde d. 17/9-19 

Tilstedeværende: Maria, Helene og Katrine  
Fraværende: Anne-Marie, Dorthe, Amalie og Lisa 
Referent: Katrine

Opfølgning af mødereferat fra sidst

Der er lavet �lbud på skilte �l ophæng.

Årshjul er endnu ikke opre�et, men de første punkter er sat ind.

Amalie frems�ller skilt med halesløjfer.

Anne-Marie står for liste over maskiner og harver.

Status økonomi: 

Dorthe melder ok.

Status rideskole: 

Nina Vad og Mille Dia er ansat som nye vikarer.

Status medlemmer: 

Der er fortsat nogle, der ikke har betalt. AM sender rykkere.

Status arrangementer: 

Kommende planlagte arrangementer 

• Rideskolestævne d. 22/9

• Dressurclinic med Dennis Holst d. 23/9

• Dressurkursus Kenneth Damgaard d. 28/9

• Juleklubstævne d 7-8/12 og Luciaoptog (også i december)

Undervisningsudvalg: 

Undervisningsudvalg har spurgt om klubben vil give �lskud �l holdstarter i klubbens navn. Det beslu�es at 

give 50 kr. pr. ekvipage.  

Leifs poster

Helene overtager posterne: Bane, Port og vandningsanlæg

Vi vil høre Jane Lauritsen om hun vil stå for spring- og dressurmateriale, da hun i forvejen har godt styr på de�e.

Medlemslister synlighed: 

På grund af persondata-lovgivningen må listerne ikke hænge synligt. Maria, Lisa og Katrine vil læse op på 

reglerne fra rideforbundet, så vi er sikre på at følge disse.



Ridebanebund udendørs: 

Det planlægges at ski�e bunden på udendørsbanen �l foråret. Der bliver indhentet �lbud på forskellige 

typer bund. Medlemmer må gerne byde ind med ønsker �l bunden.

Årshjul: 

Arbejdet er sat i gang og fortsæ�es ved næste møde med input fra de forskellige udvalg. 

Møde med Bente og Henrik: 

Maria og Helene vil forsøge at mødes med Henrik og Bente inden næste bestyrelsesmøde. Bente og Henrik 

vil blive inviteret �l møde, ikke næste, men �l næste møde igen.

Eventuelt: 

Springundervisning: Per Fried Nielsen kommer en gang hver måned, umiddelbare indtryk er at det går 

godt. Undervisningsudvalget har a�alt prøve�d

Klubtøj og underlag �l holdstævner: Katrine arbejder på de�e samt veste med tryk.

DRF Go! Profil: Maria og Katrine arbejder på at opdaterer denne fuldt ud

Nyt møde sat �l �rsdag d 29/10 kl. 19.


