
TSR Bestyrelsesmøde d.   4  /2-2020   
Tilstedeværende: Dorthe, Katrine, Amalie og Helene
Fraværende: Anne-Marie, Lisa og Maria (flere aku�e a�ud grundet sygdom)
Referent: Katrine 

Godkendelse/opfølgning af mødereferat

Referatet godkendes

Status økonomi

Dorthe melder ok.

Status rideskole

Der re�es i s�llingsopslaget �l lørdagss�llingen i rideskolen.

Status ansa�e
Som ovenfor, s�lling genopslås.

Status medlemmer

Der er fortsat nogle, der ikke har betalt. Der vil blive sendt rykkere i løbet af januar/start februar.

Status arrangementer

Dressurclinic med Dennis Holst 3/2

Springstævne d 9/2

Generalforsamling 18/2

Status fra stævneudvalg

Det forslås at der indføres point �l hjælperne �l stævner, således at et hjælperchampionat bliver i værksat.

Inspireret  af  KRK.  Der  arbejdes  på  en  måde,  hvorpå  hjælperlisterne  bliver  mere  gennemskuelige  på

facebooksiden. Der skal ses på lydsystemet �l opvarmningen, der er en række problemer med det klubben

har. 

Eventuelt

· Årshjul: Arbejdet er sat i gang og fortsæ�er på næste møde med input fra de forskellige udvalg. 

· Herpes-udbrud:  Der  har  været  et  udbrud  af  herpes på Forældresminde  og  der  hens�lles  �l  at
rideskolery�ere  og  andre  brugere  af  TSR’s  faciliteter  undgår  berøring  af  andre  heste  samt  at
undlade at heste har direkte fysisk kontakt. 

· Helene a�aler et møde med Claus, der har serviceret lamperne, det lader �l at flere skal ski�es,
specielt i det lille ridehus. Helene kontakter også Palle, der skal se på porten �l det store ridehus.

· Anne Marie har bes�lt nye tavler �l brug i ridehuset. Køkkenet trænger �l en ordentlig rengøring,
Helene påtager sig opgaven med hjælp �l at køre �ng på genbrugspladsen. Det skal indskærpes at
longering ikke finder sted i det store ridehus, med mindre der er tale om en kort a�rudtning inden
ridning. Den der longerer skal inden longering indhente �lladelse hos andre brugere af ridehuset. 

· Møde Bente og Henrik: inviteres med �l det første møde e�er generalforsamlingen med den nye
bestyrelse.

Det næste møde er 04-02-2020


