
TSR Bestyrelsesmøde d. 29/10-2019 
Tilstedeværende: Dorthe, Anne-Marie, Katrine, Lisa og Maria 
Fraværende: Amalie og Helene 
Referent: Katrine

Godkendelse/opfølgning af mødereferat
Referat fra sidste møde er godkendt.

 Der foreligger ikke regler for cordeo ved DRF, som vi kan følge. Bestyrelsen diskuterer emner og
vælger  at  llades  at  ride  i  cordeo  i  det  lille  ridehus,  hvis  man  har  samtykke  fra  andre

lstedeværende. På vejen l og fra det lille ridehus skal man føre hesten i grime og træktov eller
trense med/uden bid, hvilket er e er DRFs anbefaling. 

 Der  arbejdes  på  regelsæt  ang.  nødudgange  i  det  store  ridehus,  der  foreligger  ikke  regler  om
sådanne hos DRF.

 Der vil blive arrangeret en oprydningsdag for spring- og dressurmateriale.
 Anne-Marie arbejder på liste over materiale l banevedligeholdelse.

Status økonomi
Der bliver indsendt l kommunen regnskab l marts for året 2019. Der skal indhentes børnea ester fra
bestyrelsesmedlemmer og ansa e. 

Status rideskole
En del nye medlemmer. Da rideskolerepræsentanten ikke er l stede udsæ es punktet. 

Status ansa e
Ledig instruktørs lling  (lørdag),  Nanna stopper om lørdagen,  hendes s lling bliver slået op snarest. Der
ønskes en erfaren og moden underviser. 
Rengøringss llingen er   desværre blevet ledig  gr sygdom. Ind l  videre  passer Helene rengøringen,  ved
næste møde a ales nærmere om s llingsopslag for ny rengøringsmedarbejder.

Status medlemmer
Der er kommet en del nye medlemmer. Vi mangler kontaktoplysninger på nogle af medlemmerne, de e
arbejder vi  på at  få skaffet.  Desuden er  der nogle enkelte medlemmer,  som  mangler at  betale deres
kon ngent.

Status arrangementer
Førstehjælp l heste/stald 4/11
Træningsstævne 30/11-1/12
Klubstævne 7-8/12
Lucia 16/12
Julelukket på rideskolen 21/12-5/1
Rideskolestævne 12/1
De ovennævnte datoer er fortsat gældende. 

Undervisningsudvalg
Der indkøbes tavler l booking af undervisnings der. 
Flere spejle: Det undersøges om muligheden for at anvende spejlfilm på vinduerne ind l køkkenet. 



Der er et ønske om spejl på udendørsbanen. De e lægges på hylden ind l der er truffet en beslutning ang.
banen.
Der er tale om at rykke løsspringning om søndagen l e er kl. 19 (e er egenspringning).

Stævneudvalg
Der indføres et fast punkt: - nyt fra stævneudvalget -  på dagsordenen fra næste bestyrelsesmøde.
Stævneudvalget: Proposi onerne l julestævnet d. 7-8/12 er sendt l godkendelse hos DRF. Der er ansøgt
om stævnedatoer for 1. halvår af 2020.

Samarbejde med Henrik og Bente
Helene og Maria er ved at arrangere møde, dato følger. 

Årshjul
Der arbejdes på årshjulet, Maria medbringer udkast l næste bestyrelsesmøde.
Stævneudvalget foreslår fire stævner årligt.
Undervisningsudvalget lstræber at a olde fire kurser årligt.
Rideskolen har fast  fastelavn, åbent hus, Lucia samt 2-3 rideskolestævner. Passerpiger kan springe e er
klubspringstævner.

Udendørsbane
Der  indhentes  lbud på  fiberbund  (Maria).  Dorthe  laver  overslag  over  økonomien,  så  vi  kender  vores
råderum. Det forventes at forslag omkring bund kan medbringes l godkendelse på generalforsamlingen i
det nye år.

Datasikkerhed/persondata
Maria og Lisa fastsæ er en mødedato snarest. Det er ikke længere lladt at have medlemslister hængende
synligt  i  ridehallen,  hvorfor  disse  ernes.  Alle  bestyrelsesmedlemmer  har  adgang  l  en  opdateret
medlemsliste.

Nyt fra TFR og KTIS
Der  er  kommet  en  skrivelse  ang.  forenings lskud  fra  fælleskontoret.  Punktet  udskydes  l  næste
bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har ha  mulighed for at læse skrivelsen. 

Eventuelt
 Midterlyset (stævnelyset) i den store hal har været tændt ved undervisning, Maria undersøger om

de e har været lfælde eller udtryk for behov for mere lys i  ridehallen. Stævnelyset er dyrt at
bruge i længden. Såfremt der er behov for mere lys, må bestyrelsen overveje udski ning af lyset.

 Forslag omkring  rabatmulighed  for  stø emedlemmer,  der  anvender  dagskort.  Maria  regner  på
de e l næste møde.

 Katrine vil forsøge at arrangere terrænspringningsevent, der skal dog være min. 16 lmeldte før
de e kan a oldes.

 Spørgsmål omkring kørelsesbidrag vedr. stævner, Katrine ser på hvad andre klubber kan lbyde
omkring de e. 

Næste bestyrelsesmøde er 26. november 2019.


