
TSR bestyrelsesmøde     2  /  3  -2021  
Tilstede: Dorthe, Katrine, Rikke, Helene, Lisa, Caroline og Maria
Fraværende: Kris ne

Opfølgning fra sidst
 Generalforsamling:  fortsat  Corona-restrik oner,  som  ikke  llader  generalforsamling  med  fysisk

fremmøde.  DRF  har  anbefalet,  at  vi  afventer  genåbning  før  planlægning  af  den  ordinære
generalforsamling.

 Varmepumpen  i  ry erstuen  og  på  1.  salen  er  renset  for  støv  og  virker  igen.  Fremover  bliver
rensning  af  disse  en  del  af  rengøringsplanen,  Helene  sørger  for  at  det  bliver  skrevet  ind  i
rengøringsplanen og Katrine viser vores ansa e, hvordan de e skal gøres. Inden næste vinter skal
begge varmepumper tjekkes grundigt igennem.

 Sponsorskilte i  ridehal:  Caroline har  kontaktet  de firmaer,  som har skilte hængende i  den stor
ridehal, vi har dog endnu ikke fået lbagemelding fra disse. Caroline sender reminder ud, så firmaer
har mulighed for at  vende lbage inden skiltene tages  ned (senest  d.  1.  maj).  Caroline  sender
prisoversigt l Rikke inkl. evt. mulighed for sponsorspring. Katrine vil sammen med stævneudvalget
rydde op i springmaterialet inden næste stævne. 

 Sodavandsmaskine - Katrine arbejder videre med de e
 Printer/kopimaskine - nu da bu kkerne er åbnet igen, vil Dorthe sørge for anskaffelse af ny printer/

kopimaskine
 Traktorleje - vi afventer stadig Henriks modspil vedr. leje af hans traktor l brug under banekørsel

Status økonomi
Bestyrelsen har gennemgået lønningsposter i årsregnskabet fra 2020, enkelt uklarhed er afdækket. Dorthe
fortalte ved sidste møde om et nyt registrerings/betalingssystem, det a ales at næste bestyrelsesmøde
indlede med webinar om de e. Dorthe arrangerer de e.

Status rideskole
Det  har  endelig  været  muligt  at  genåbne  rideskolen  e er  næsten  3  måneders  Corona-nedlukning.
Rideskolen rider på udendørsbanen, som normalt bruges af privatry ere, da rideskolens egen udendørs-
bane ikke er mulig at bruge som ridebane aktuelt. Henrik arbejder på at få jævne jordbunkerne og kørt
banen godt igennem, så rideskolen kan bruge deres egen bane -det forventes klart i næste uge. Dog bliver
rideskolen  nødt  l  at  beny e  privatry erernes  udebane  l  de(t)  sidste  hold,  da  der  ikke  er  lys  på
rideskolens egen udendørsbane.
Rideskolen  har  to  skadet  ponyer,  hvoraf  den  ene  kan  starte  genoptræning  om  2  uger.  Vi  har  netop
modtaget en ny pony, den er sød, men virker umiddelbart for rå l rideskolebrug. Desuden er der to af
vores ponyer, som ikke er godt egnet l dri en og derfor skal udski es. Helene og Caroline vil arbejde på
anskaffelse af nye ponyer, evt. anden hestehandler end Torben, da Torben ikke kan skaffe brugbare ponyer
lige nu.



Nogle af ponyerne er meget urolige under skoning, primært de nyeste ponyer, der er rå og har svært ved at
få lø et ben. Smeden kan ikke lgå disse uden at ponyerne bliver bedøvet. Det a ales, at der prøves med
anden smed l de urolige ponyer, evt. kvindelig smed, Helene går videre med de e l Caroline.
DRF  har  kontaktet  os,  da  forbundet  er  ved  at  lave  oversigt  over  ridesteder,  som  udbyder
voksenundervisning. Vi har i mindre omfang voksenundervisning på rideskolen, Helene og Caroline vil lave
oversigt over vores lbud (inkl. ry ers maks. højde og vægt) og sende de e l DRF.
Vi vil gerne opdatere hjemmesiden med nye billeder af og historier om ponyerne. Rikke (og Mathilde) vil
tage billeder og skaffe historier, som Maria kan lægge på hjemmesiden.

Status ansa e
Enkelte ansæ elseskontrakter mangler stadig de ansa es underskri , Maria sørger for de e. Det beslu es,
at alle ansæ elseskontrakter skal samles i mappe i aflåst skab, så bestyrelsen let kan lgå disse og være
sikker på alle medarbejder har gyldig kontrakt.
Bestyrelsen huskes på at vi har standard-vikar kontrakter liggende på 1. salen, som skal udfyldes såfremt en
vikar skal overtage arbejde hos os, fx. ved sygdom eller ferie. Det accepteres ikke, at medlemmer udfører
lønnet arbejde i klubben uden gyldig kontrakt.

Status medlemmer
Aktuelt 78 klubmedlemmer, hvis rideskolen ikke tælles med. 5 udmeldte siden sidst møde, enkelte nye
medlemmer. Der er netop udsendt reminder på kon ngent for 1. halvår, da der stadig mangler betaling for
nogle medlemmer. 

Status stævneudvalg
Der  er  søgt  om  stævner,  i  alt  tre  klubstævner,  et  i  maj,  august  (klubmester)  og  december,  afventer
godkendelse før endelige datoer. 

Status undervisningsudvalg
Da Dennis Holst stopper med at undervise fast i klubben søges ny underviser, forskellige navne er taget op.
Udvalget vil lave undersøgelse af medlemmers interesse inden prøveridning hos ny underviser. Der søges 1-
2 nye dressurundervisere, en berider og evt. en mere springmålre et eller “billigere” træner, de e afgøres
dog af medlemmernes ønsker.
Opråb om behov for påmindelse af at alle skal overholde ordensregler, da flere i udvalget har oplevet at
ordensregler ikke overholdes. En del nye unge medlemmer i  klubben,  der måske ikke kender reglerne.
Udvalget arbejder på en mentor-ordning, Trine og Caroline vil gerne bidrage l de e, men Caroline fly er
fra TSR snart og Trine ønsker ikke at stå for det alene. Umiddelbart ikke nogen i bestyrelsen som har d l
at deltage i projektet, men punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde, måske vi har mere  overskud
der.

Status arrangementer
Ingen fastlagte arrangementer endnu, men søgt om stævne i maj, august og december.
Rideskolen ønsker at a olde arrangementer, men de e må afvente yderligere genåbning af Danmark.



Planlagte lukning af ridehaller eller aflysning af søndagsspring
Aktuelt ingen

Bund på udendørsbane
Lisa har forhørt sig flere steder om hjælp l udarbejdelse af §19 ansøgning vedr. forhåndsgodkendelse af
gummigranulatbund  fra Tårnby Kommune.  Der er  ind l  videre  kun modtaget  et  lbud retur  på  de e,
hvilket er en ret omfa ende udgi . Lisa arbejder videre på flere lbud. Da de e er langt mere omfa ende
og dyrt end først antaget, bør det drø es på generalforsamling, før bestyrelsen kan gå videre. Bestyrelsen
beslu er derfor at der allerede nu arbejdes på forslag l generalforsamling, bl.a. om bestyrelsen skal gå
videre med §19 ansøgning (det er ikke sikkert at ansøgningen bliver godkendt i kommunen, og det er en
stor  udgi  for  klubben),  samt  alterna ver  l  afstemning,  såfremt  generalforsamlingen  ikke  ønsker  at
bestyrelsen går videre med §19 ansøgning. Lisa undersøge om dligere lbud på forskellige bundmateriale
fortsat er gældende hos den banemand, som vi udvalgt i sommers l gummigranulat og fiberbund. Helene
vil undersøge om lbud om grus og flis bund fra den banemand, som hun var i kontakt med i sommers,
stadig er gældende.

Facebook
Opfølgning fra sidste møde. Det er fortsat gældende at medlemsanmodninger, hvor der ikke er svaret på de
indledende spørgsmål, ikke bliver godkendt. Det beslu es desuden, at lokale forhandlere og ridesports-
orienteret reklamer accepteres på vores Facebook side, andre reklamere vil ikke blive godkendt på siden.

Lys i den lille ridehal
Flere lamper i den lille ridehal er i stykker, Helene modtaget lbud fra vores vanlige elektriker på ski  af
lyset i den lille ridehal samt nye lamper på udendørsbanen (én ud af tre af de meget gamle lamper er
defekte). Det a ales, at der indhentes lbud fra andre elektrikere inden næste møde, så vi kan orientere os
om mulighederne.
Såfremt bestyrelsen ønsker at udski e lyset og prisen er over 50.000 kr. skal det godkendes på general-
forsamling. Derfor arbejdes på at have fået lbud og taget s lling inden a oldelse af generalforsamlingen.

Diverse møder
Der a oldes årsmøde i  distrikt 1 ( dligere planlagt men udskudt) d. 9. marts 2021, Katrine og Kris ne
deltager
Der a olde repræsentantskabsmøde i DRF (online) d. 17. april 2021, Maria deltager.

Lejekontrakt
Maria har a alt med Henrik at genforhandling af vores lejekontrakt er udskudt grundet omstændighederne
med Corona. Den gamle kontrakt forlænges midler digt (ind l en ny er forhandlet), Maria sørger papir på
de e.



Eventuelt
• Der  er  planlagt  udvidelse  af  industriområdet  i  Kris nehøj,  hvilket  formindsker  de  mulige

rideområder  omkring  klubben.  Anna  Svemark  har  gjort  bestyrelsen  opmærksom  på  de e  og
opfordrer os l, at der på bestyrelsesplan (gerne i samarbejde med andre klubber) anmodes om
anlæggelse af rides er i det nye industriområde. Rikke og Dorthe vil se på de e og kontakte Anna
for mere informa on.

• Instagram: forslag om “take-over”-mulighed,  så der er mere ak vitet på profilen. Det er når et
medlem overtager  profilen i  fx.  en uge og opdaterer med billeder  og historier  fra  deres  uge i
klubben.  Det  a ales,  at  det  afprøves,  ski evis  et  klub-  og  et  rideskolemedlem.  Katrine  står
Instagram og kan kontaktes vedr. de e.

Næste møde: rsdag d. 13. april 2021 kl. 18, indledes med webinar.


