
TSR bestyrelsesmøde   11  /5-2021  
Tilstede: Katrine, Rikke, Helene og Maria
Fraværende: Kris ne, Lisa, Dorthe og Caroline
Referent: Maria

Opfølgning fra sidst
 Sponsorskilte  i  ridehal:  Vi  kan  begynde  ar  planlægning  nedtagning  af  de  gamle  skilte  nu  når

forsamlingsforbuddet er  lempet.  Caroline ikke lstede på mødet.  Det a ales at planlægning ad
nedtagningen udskydes l e er generalforsamlingen. Desuden a ales, at bestyrelsen vil opfordre 
dannelse af et sponsorudvalg på generalforsamlingen.

 Den nye sodavandsmaskine er ankommer og vil blive sat l snarest. Vi har været nødsaget l at
betale for hjælp l transport af maskinen, da det ikke var muligt at få frivillige l at hjælpe.

 Printer/kopimaskine er anskaffet og installeret. I weekenden ikke været muligt at få den l a t virke
fra den nye stævnecomputer. Maria ser på det.

 Traktorleje - vi afventer stadig Henriks modspil vedr. leje af hans traktor l brug under banekørsel
 Oprydning på 1. salen – Katrine er startet oprydning, da der stadig ligger mange gamle ng og

rodet. Caroline vil blive bedt om at gennemgå rideskolens ng, så uegnede ng kan bortskaffes.
 Vi afventer stadig Henrik og Bentes underski  på den midler dige forlængelse af lejekontrakt trods

flere påmindelse.

Status økonomi
Bestyrelsen har været l  webinar om nyt  registrerings/betalingssystem,  men da Dorthe ikke er lstede
udskydes de e punkt l første møde e er generalforsamlingen.
Dorthe har brugt 27 mer på rideskoleadministra on siden sidst.

Status rideskole
Smeden Tino ønsker ikke længere at sko for rideskolen, vi takker for mangeårigt godt samarbejde. Det
a ales at Nynne overtager jobbet, da hun allerede har hjulpet med nogen af de urolige ponyer.
Vi har de 13 ponyer, som vi skal have, men ikke alle er lige gode. Det er stadig svært at skaffe egnede
ponyer, da pony-markedet er præget ad Corona, hvor få ponyer er l salg og mange købere søger ponyer.
Ungdomsskolen har ikke været i gang i sæsonen 2020-2021 pga Corona-nedlukning, og vi kræver derfor
ikke  betaling  fra  Tårnby  Kommune.  Tårnby  Kommune  har  i  stedet  meldt  ud  at  de  gerne  vil  a olde
sommerskole i år.
Vi  har  behandlet  en  henvendelse  fra  rideskoleforældre  vedr.  u lfredshed  omkring fordelingen  passer-
jobbet på rideskolen. Bestyrelsen bakker op om de eksisterende krav l passerne. Det vil ikke være muligt
at lave særregler for de enkelte passere.



Status ansa e
I gensidig a ale ophører Hannah med jobbet som rengøringsassistent hos os fra juni. Vi skal derfor søge
e er ny rengøringsassistent.
Ved næste kontrakt skal der indføres punkt med rengøring forventes ved arrangementer i klubben samt at
rengøring ikke  kan undværes ved flere sammenhængende helligdage.  Der er  a alt  helligdags llæg ved
arbejde på helligdage. Hvis ikke det er muligt at få rengøringen udført lfredss llende overvejes at hyre
ekstern assistent, hvilket dog formentlig vil medføre en væsentlig merudgi . Bestyrelsen overvejer derfor
at hæve lønnen for rengøringsassistent ansat direkte af os, så vi kan få flere kandidater ( dligere flere, der
har været interesseret i jobbet, men ikke ønsket at søge l den aktuelle løn).

Status medlemmer
Aktuelt 73 klubmedlemmer.

Status stævneudvalg
Stævnet i weekenden er gået godt, trods få hjælpere havde meldt på banen i sidste uge. Vi fik hjælp fra
flere rideskoleelever, hvilket gik rig g godt. Vi vil fortsat forsøge at inddrage rideskolen, da både klub og
rideskole har  gavn af  at  samles.  Bl.a.  vil  stævneudvalget satse på flere sløjfestævner  og lave klasser  
rideskolen, og vi håber at rideskoleeleverne fortsat vil være flinke l at hjælp l stævnerne. 

Status undervisningsudvalg
Sarah van Deuers har undervist på TSR to gange med stor lfredshed, det overvejes derfor at a ale fast dag

l hende. Evt. behov for berider-undervisning i dressur vil blive taget op senere.
Der er aktuelt a alt to dressurkurser i maj, et med Dennis Holst og et med Birgi e Byrjalsen.

Status arrangementer
16. maj dressurkursus med Dennis Holst
22-23. maj dressurkursus Birgi e Byrjalsen.
11-12. september klubstævne med klubmesterskab
Planlægges arbejdsweekender over sommeren, datoer afventes

Planlagte lukning af ridehaller eller aflysning af søndagsspring
Den store ridehal vil være lukket for egen spring søndag d. 16 og d. 23. maj gr. Kursus. Udendørsbanen vil
kunne beny es l egen springning i stedet de to dage.

Generalforsamling 2021
Vi har indkaldt l generalforsamling 2021, som bliver a oldt d. 27/5-2021. Det planlægges at a olde den
udendørs, så alle medlemmer kan deltage fysisk. 
Bestyrelsen udarbejder forslag vedr.  bund på udendørsbanen e ersom ski  l  gummigranulat  er  mere
kompliceret end antaget sidste år. 
Desuden vil bestyrelsen lave forslag/forespørgsel l forsamlingen vedr. medlemmers ønsker for klubbens
målsætning.  Bestyrelsen  har  flere  ideer  l  forbedringer  i  klubben,  men  det  vil  kræve  inddragelse  af
medlemmer at få dem udført.



Lys i ridehaller
Der er ski et adskillige lysstofrør i den store hal, hvilket har forbedret lyset væsentligt.
Helene fået lbud på lys i denne lille hal, men vi afventer det nyeste lbud, som bør være billigere end

dligere.  Alt  e er  beløbet  (og  dspunkt  for  modtagelse  af  lbuddet),  kan  de e  punkt  diskuteres  på
generalforsamlingen. Som dligere beskrevet er det ikke muligt at ski e det eksisterende lys/lamper, da de
ikke længer forhandles.

Eventuelt

Næste møde: torsdag d. 27. maj, kort bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen


