
TSR bestyrelsesmøde 12/1-2021
Deltagere: Helene, Dorthe, Lisa, Caroline, Katrine, Rikke, Kris ne og Maria
Referent: Maria

Referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde er godkendt.
Opfølgning på førstehjælpskursus l instruktører,  grundet Corona-nedlukning ikke muligt at arrangere nu.
Tages op igen senere.
Katrine arbejder stadig på anskaffelse af sodavand/slikmaskiner. 
Anskaffe af ny printer/kopimaskine og nye bærbare computere er forsinket grundet Corona-nedlukning.
Vi afventer Henriks modspil vedr. traktorleje ifm banekørsel.
Caroline  arbejder stadig med sponsorskilte,  enkelte mulige sponsorer.  De gamle skilte tages ned inden
næste bestyrelsesmøde.

Status økonomi: 
Dorthe er i gang med årsregnskabet. Afventer sidste del af det kommunale lskud. 
 
Status rideskole:
Rideskolen har været lukket ned siden starten af december. Caroline arbejder fortsat på fuld d med at
holde ponyerne i form genoptagelse af rideskoledri en, så snart det bliver muligt. 
Vi arbejder på mulighed for erstatnings mer i vinterferien, såfremt Coronanedlukningen er ophævet l den

d. 
Vi mangler én pony i dri en, som snart skulle blive ersta et. Det har ikke ha  betydning, da rideskolen har
været lukket. 

Status ansa e: 
Hannah  Tersbøl  er  ansat  som rengøringsassistent  per  d.  16.  december  2020.  Maria  har  lavet  hendes
ansæ elseskontraktklar, den mangler dog underskri  fra øvrige bestyrelsesmedlemmer -de e ikke muligt

l mødet i dag, da det er online. Katrine og Helene vil vikariere for hende ved sygdom og ferie.
Bestyrelsen  er  forespurgt  om dem,  som hjælper  Caroline  med mo onering  af  ponyer,  kan  få  løn.  Da
Caroline  er  ansat  på fuld d l  de e,  ønsker  bestyrelsen ikke at  aflønne yderligere personale  for  den
opgave. Dog vil vi se på mulighed for anden anerkendelse af vores ildsjæle.

Status medlemmer: 
3-4 nye medlemmer i klubben siden sidst 
Opkrævning  for  kon ngent  for  1.  halvår  af  2021  bliver  udsendt  snarest  sammen  med  indkaldelse  l
generalforsamling  (a oldes  15.  februar  2021  -såfremt  det  er  muligt  med  Corona).  Betalingsfrist  for
kon ngentet  er  1.  februar  2021.  Hvis  der  fortsat  er  Corona-nedlukning  med forsamlingsforbud,  når  vi
nærmer os datoen for generalforsamlingen vil vi kontakte DRF og tænke krea vt. I følge vedtægter skal
generalforsamlingen være a oldt inden marts og indkaldelsen skal ske mindst 14 dage forinden. Helene og
Maria er på valg, da det er 2 år siden de sidst var på valg -jf vedtægter burde det dog være formand og
sekretær i ulige år, ikke formand og næs ormand. Bestyrelsen vælger dog at overholde vedtægtsreglen om
at bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
Maria opdaterer velkoms older og sender l Dorthe l frem digt brug. 



 
Status fra stævneudvalg: 
Ingen planlagte stævne grundet Corona.

Status fra undervisningsudvalg:
Ingen planlagte undervisning eller kurser grundet Corona.

Status arrangementer:
Ingen planlagte arrangementer grundet Corona.

Planlagt lukning af ridehal/søndagsspring:
Ingen planlagte nedlukninger af ridehal grundet Corona.

Bund:
Vi har endelig fået lbagemelding fra Tårnby Kommune vedr. gummigranulat på udendørsbanen. Vi udføre
en $19 ansøgning, som umiddelbart fremstår mere teknisk en først forventet. Lisa har kontakt l vores
banemand og leverandøren af gummimaterialet for at høre om de kender l ansøgningen eller advokat,
som kan udføre de e. Maria kontakter DRF for at høre om det samme. 
Bunden i den lille ridehal bliver afre et dd. Banemanden vil sam dig vurdere om der mangler geopad/fiber
i bundene i de to ridehaller.

Corona og ridehuset
Der er ophængt håndsprit-dispenere lorte-spandene i ridehaller, men mangler ved portene i begge haller
samt ved tribuner i den lille hal og siddepladserne i den store hal.

Eventuelt
 Lys  i  den store  ridehale  – Caroline  har  bemærket  at  lyset  i  den ene  ende  ind  i  mellem lyser

kra igere  end  ellers.  Ingen  andre  i  bestyrelsen  har  bemærket  de e.  Vi  holder  øje  med  det
fremover -formentlig skyldes det at der er andre lamper, som hænger i den ene ende (test-lamper
fra dligere undersøgelse af lyset).

 Maria har holdt møde med Krak (Eniro) vedr. vores a ale med annoncering på krak og de gule
sider. Vi har fået lbud om op meret placering ved søgninger på Google, de e dog alt for dyrt i t
vores økonomi. Vi vurdere heller ikke at det er nødvendigt at betale yderligere for annoncering, da
rideskolen har venteliste

 Fibernet – Henrik har fået lbud om lslutning l fibernet. Vi afventer yderligere informa on, når
de e er aktuelt.

 Løse heste i den lille ridehal – rideskoleponyer bliver o e lukket løs i ridehallen, når deres bokse
muges ud. Det kan være l gene for medlemmer, som ønsker at bruge ridehallen, da man ikke kan
komme i kontakt med personer nede i rideskolestalden, når man står foran den lille ridehal. Vi
arbejder  på at  få  skrevet  dsrum og  kontaktoplysninger  i  den daglige  Facebook-tråd,  så ingen
medlemmer kommer forgæves på området.

Dato for næste møde.
Næste møde bliver d. 9. februar 2021 kl. 19.00.
Dato for generalforsamling er d .15. februar kl. 19 (bestyrelse mødes kl. 18)


