
TSR Bestyrelsesmøde d. 4/2-2020 
Tilstedeværende: Dorthe, Katrine Anne-Marie, Helene, Lisa og Maria 
Fraværende: Amalie 
Referent: Maria 

Godkendelse/opfølgning af mødereferat
Referatet godkendes

Status medlemmer
Færre medlemmer der har betalt kon�ngent, end sidste halvår af 2019. Der tales om at få betalingsservice
a�ale på klubkon�ngenter, så disse betales �l �den. 
Enkelt medlem har været involveret i ubehagelige episoder med andre medlemmer, bestyrelsen a�aler at
tale med vedkommende.

Status økonomi
Udkast  �l  årsregnskabet  netop  færdigt  inden  bestyrelsesmøde  og  blev  gennemgået  �l  mødet,  Dorthe
forbereder sig på spørgsmål �l generalforsamlingen. Obs på det øget forbrug på elektricitet, hvilket undrer
bestyrelsen. De nye lamper skulle netop give besparelse på el. Der tales om at midterlyset i  den store
ridehal har været tændt o�e, mon de�e har forårsaget den øget omkostning. 
Vi  ønsker større overblik over vores lønninger,  hvorfor  Dorthe undersøger muligheden for,  at  hun kan
godkende  lønninger,  inden  afregning  sker.   Aktuelt  køres  lønnen  og  først  e�erfølgende  får  Dorthe
lønsedlerne.

Status rideskole
Der er kommet nye ponyer, der dog er noget uru�nerede og derfor ikke er helt klar �l brug på rideskolen
endnu. De rides derfor at privatry�ere den første �d. 
Der tales om måder at styrke rideskolen og gøre det a�rak�vt for de store piger at blive ved med at ride.
Der tales om at lave en fast ugentlig øvet rideskolehold, der får undervisning i den store ridehal. Ridehallen
vil ikke være lukket for private ry�ere, men der vil hens�lles �l at man viser hensyn �l rideskolen. De�e er
dog ikke beslu�et, der arbejdes videre på ideen. 
Ungdomsskolen er  ikke �lstede  alle  mandage,  hvilket  der  skal  fremgå af  hjemmesiden.  Helene  skaffer
datoerne og Maria opdaterer hjemmesiden.

Status ansa�e
Der er a�oldt samtaler e�er genopslag af ansøgning �l den ledige rideskoleinstruktør hver anden lørdag.
Desværre  var  der  ikke  nogle  ansøgere,  der  matcher  vores  ønsker.  Det  a�ales  at  forsøge  at  genopslå
s�llingen �l foråret, da vi ind�l nu har en vikar �l at tage �merne. 

Status arrangementer
Springstævne 9/2
General forsamling 18/2 2020
Springkursus med Lejse Bramminge 22-23/2
Fastelavn 7/3
Rideskolestævne 22/3

Status fra undervisningsudvalg



Undervisningsudvalget savner respons fra medlemmer vedr. diverse �ltage og arrangementer, evt. spørge
ind �l  bl.a.  springning e�er oprydningsdagen i  april.  Bestyrelsen foreslår at  undervisningsudvalget laver
meningsmålinger på fx facebook.
Der arbejdes på kæpheste-event, i første omgang for at se om der er interesse for kæphest i TSR.
Der bliver indkøbt forlængerledning �l lydanlægget, så mikrofonerne kan virke i hele den store ridehal,
de�e har været et problem �l stævner og Dennis Holst dressurclinic.
Undervisningsudvalget har ha� mange arrangementer og �ltag i løbet af året, og de ønsker derfor at lave
en beretning �l generalforsamlingen, hvore�er medlemmer kan komme med ideer/forslag.
Der er mulighed for rideklubben at leje græsspringbane fra Allan Petersen om sommeren, med henblik på
at spring undervisning kan foretages der, hvilket bestyrelsen er glade for.

Status fra stævneudvalg
Stævnet 9/2 har ind�l nu få �lmeldinger (48), der er dog stadig åbent for �lmelding. 
Informa�on fra DRF omkring opstramning af registrering for udeblivelser – disse skal meldes �l DRF e�er
hvert stævne.
Stævneudvalget har fået nye medlemmer: Kris�ne Hein, Melanie Nielsen og Caroline Nielsen.

Eventuelt
● Porten har igen været i stykker og er i dag blevet lavet. De�e er anden gang i år. Der tales om at vi

ikke har nødudgang i ridehallen for hestene, når porten sidder fast. Der tales om mulighed for at
lave en skydeport i hjørnet ved cafeteriaet. Maria går videre med de�e.

● Fiberbund på udendørsbanen, Maria indhenter �lbud inden generalforsamlingen.
● Køkkenet; der er fugt-skade bag skabene på endevæggen, vi mistænker at det skyldes kondens. Vi

vil fly�e skabe fra endevæggen �l under bordpladen på væggen ind �l ry�erstuen. I stedet skal der
ved endevæggen være åbne hylder og bordplade uden skab under. Sam�dig skal der laves ekstra
muse-sikring.  Katrine  vil  forsøge  at  skaffe  medlemmer,  der  kan  hjælpe  med  de�e  projekt.
Opfølgning på de�e ved næste møde.

● Anne-Marie har bes�lt nye tavler �l ridehallen, afventer levering.
● Forespørgsel på dialogmøde med bestyrelsen fra medlemmer, det a�ales at lave sådan før næste

bestyrelsesmøde, dvs. 3/3. kl 18-19
● Julefrokost for bestyrelse, ejere, udvalg og ansa�e udskydes �l grundet mangelfuld planlægning, i

stedet s�les mod sommerfest 2/5-2020. Opfølgning på de�e ved næste møde.
● Katrine  foreslår  genoptagelse  af  et  sponsorudvalg,  de�e  forsøger  vi  ved  generalforsamlingen.

Desuden forslag om at ophænge billeder af medlemmer, hest og ponyer i klubben, hvilket vi også
ser på ved næste møde.

● Undren over  hvor  de  tomme flasker  fra  sodavandsmaskinen er.  Bestyrelsen  har  ikke  afleveret
tomme flasker i lang �d, da der ikke er nogen. Vi undersøger sagen.

Det næste bestyrelsesmøder er 3. marts 2020 – dvs. e�er generalforsamlingen og derfor a�ængigt af evt. 
udski�ning i bestyrelsen.




