
TSR bestyrelsesmøde 3/5-2020
Deltagere: Maria, Dorthe, Helene, Caroline, Katrine, Rikke og Lisa
Fraværende:  Kris ne

Facebook – opdeling af klub og rideskole
Opslag skal godkendes før de postes. De e holder vi fast i, i noget d, det er vig gt da vi skal undgå at de 
bliver personligt re et. 
Vi bibeholder den gruppe vi har som en bred gruppe, og så laver vi en ny gruppe kun l privat medlemmer. 
Det er kun folk der er medlemmer (betalende medlemmer) der må være med i den nye gruppe. 
Dorthe opre er gruppen. Lisa lkny er TSR profilen.

Dagskort 
Vi åbner op for at der kan købes dagskort igen. Der skal info på hjemmesiden om, at de skal tjekke ind på 
facebook på lige fod med almindelige medlemmer. 
Dagskort gælder kun for udendørsbanen. Medlemmer på dagskort kan ikke få dispensa on l ridehuset 
endnu. 
Undervisere skal også skrive sig på via facebook først. 

Udendørsbane – ny bund
Grundet restrik oner i forhold l Corona, så kan vi ikke holde ekstraordinær generalforsamling. De e er 
nødvendigt hvis vi skal bruge over 50. 000 kr. 

 Tilbud fra Henrik: Toplaget bliver skrabet af, og stenmellet bliver re et op. Pris 48 000 kr. 
 Tilbud fra DS baner: Pris 281.250 kr. plus 25.000 kr., da vores bane er bredere end standard. 
Derudover koster ekstra dræn 31.250 kr. 
 Alterna ver? Gummigranulat, kun en udbyder.Her skal vi indhente lbud og se om vi kan prøve en 
bane. Caroline kender en der har sådan en bane og vil høre dem om deres erfaringer og overvejelser. 
Muslingeskaller, skulle være hårdt og slide på hovene, men vi vil indhente et lbud. 

Vi vil også indhente lbud fra andre udbydere af fiberbund. 
Lisa indhenter de forskellige lbud. 

Hjælpepakker l tabt omsætning
Dorthe har undersøgt det. Vores revisor har ikke d, så vi skal finde en anden. Det kræver en revisor for at 
vi kan søge det og det koster penge, at få en revisor l at gøre arbejdet. 
Vi vurderer, at det ikke vil kunne betale sig for os i forhold l de omkostninger samt den vi skal bruge vs. 
hvor mange penge vi har tabt. 
Det kan være at vi kan få noget fra DRF. Dorthe holder øje med om der er noget der giver mening at søge. 

Hjertestarter via Falck 
Man kan få en hjertestarter, der er ”gra s” de 2 første år, men det er os der har ansvaret for at den virker 
og det vil kræve at vi tjekker den dagligt. De e vil være for stort arbejde for os, og det er ikke noget vi vil, 
især da vi ikke ønsker at hæ e juridisk for evt. mangler. 
Vi vil kigge på mulighed for førstehjælpskurser l hest og ry er e er Corona, l de ansa e. 



Undervisningsudvalget undersøger mulighed for lignende l medlemmerne. 

Hjemmeside, flere administratorer, ny hjemmeside Amalie? 
Amalie lavede en ny hjemmeside med Maria sidste år. 
Hjemmesiden virker fint på iPhone, men på android manglede pilen, men pilen er der nu og der er derfor 
ikke længere problemer. 
Maria opdaterer o e hjemmesiden med opdateringskørsler, og når den kørsel kører er hjemmesiden ikke 

lgængelig. Opdatering køres o est sent om a enen. 
Maria og Amalie er administratorer. 

Evt. 
Ved søndags spring skal man al d have en over 18 med på jorden. Man må også gerne have en underviser 
med. Klubben blander sig ikke i hvem underviseren er, så længe at der er en person over 18 med på jorden.
Undervisningsudvalget kigger på hvordan søndagsspring bedst håndteres så alle medlemmer lgodeses. 
Når der ikke er søndagsspring eller onsdagsspring må der kun være bomme i ridehuset/på ridebanen der 
ikke er hævet over jorden. 

Dato for næste møde.
Næste møde bliver d. 11. maj kl. 20:00, som er et kort møde i forhold l Corona (aflyst). 
Næste møde igen bliver rsdag d. 9. juni kl. 19:00. 


