
TSR bestyrelsesmøde   5  /  8  -2020  
Deltagere: Caroline, Kris ne, Maria og Kathrine
Fraværende:  Rikke, Helene, Lisa og Dorthe

Opfølgning e er ekstraordinære generalforsamling
Be e kender nogen her på Amager, som vil a age den gamle bund. Banemanden vil godt kører bunden 

derud, så den ikke kommer l at ligge l gene på vores området. 

Vi afventer svar fra kommunen vedr. forhåndsgodkendelse l gummigranulatbane udendørs. Grundet 

sommerferie har det været svært at komme i kontakt med re e vedkommende i kommunen. Lisa og Maria 

er på sagen.

I forbindelse med anlæggelse af ny bund skal vi have kigget på vandingsanlægget. Tages op på næste møde.

Fiberbund i ridehallerne

Fiberbundene er blevet noget ujævn og trænger l opretning. Der skal indhentes lbud på de e, evt. 

samme banemand, som laver udendørsbanen eller DS baner, som har lavet bundene.

Corona og rideskole

Rideskolen startet op på normale vilkår e er sommerferien her midt i august. Vi følger med med i 

udviklingen og håber at kunne undgå nedlukning igen. Vi opfordrer fortsat l at holde god afstand og 

anvende håndsprit.

Erstatnings mer er a oldt i de sidste uger inden sommerferie. Der var mange ledige pladser, så flere af 

eleverne fik redet rig g meget. 

Søndagsspring

Der har ikke været den store lslutning den sidste d, måske grundet sommerferie. Det går bedre med at få

alle springende ry ere l at hjælpe med opsætning/nedtagning af springene e er at navnene bliver skrevet

på Facebook i den lukkede klubgruppe. 

Tilmelding l søndagsspring sker på tavler i ridehal l og med lørdag, evt. senere lmelding (om søndagen) 

sker på tråden på Facebook.

Der er et ønske om længere d per ekvipage, de e tages med l undervisningsudvalget. 

Førstehjælpskursus l ansa e

Da vi er medlem af DIF har vi mulighed for at sende ledere- og ansa e på kurser. Opfølgning på de e samt 

evt. mulige kursusdatoer ved næste møde. 

Maria arbejder på ansæ elseskontrakter l alle ansa e inkl. melønnede og ferievikarer (kor dsansa e).

Arbejdsdag/sommerfest



Caroline og Kris ne arbejder på at arrangere arbejdsdag inden stævnet i september. Der skal laves oversigt 

over arbejdsopgaver og afstemning om dato. Hvis medlemmer ikke kan deltage på dagens opfordres l at 

udføre opgaver inden arbejdsdagen.

Eventuelt
• Klub- og amagermesterskabsstævne i september: Propor oner er godkendt og åbent på DRF Go!. 

Det er ind l videre svært at skaffe banebygger på C-niveau, hvorfor der er anmodet 
Amagerudvalget om dispensa on for de e. Der skal elektriker ud og se på lydanlægget, da det ikke 
var muligt at få lyden udendørs l at virke ved sidste arrangement.

• Lys i ridehuset: slukker når man opholder sig i den ene ende – sensor kan ikke se én der. Lampe i 
lille hal går ud. Vi skal have fat i elektriker.

Kommende arrangementer

Springkursus med Tina Lund 28. august 

Amager- og klubmesterskabsstævne  12-13. september 

Næste møde 15/9


