
TSR bestyrelsesmøde 19/8-2021
Tilstede: Dorthe, Helene, Maria, Melanie og Sille

Fraværende: Katrine, Rikke og Kristine

Referent: Maria

Opfølgning fra sidst

Tages til næste møde. Dette møde er kun kort bestyrelsesmøde inden møde med Henrik og Bente.

Status økonomi

Fristen for indbetaling af klubkontingentet er nu overstået, Dorthe tjekker op på om alle har betalt.

Der er kommet en del nye elever på rideskolen efter sommerferien.

Vi afventer svar fra Zakobo vedr. administrationsprogram.

Status rideskole

Stadig to ponyer ude på sommergræs, som ikke vil fanges. Det er nogle af de nyeste ponyer, som ikke er helt

vant til rideskolelivet endnu. Der arbejdes på at få fanget dem.

Der bliver oprettet to nye begynderhold om mandagen, hvor ungdomsskolen tidligere havde hold. Caroline

overtager holdene i stedet for de sidste to timer om fredagen. De øvrige instruktører får tilbudt at overtage

de sidste hold om fredagen som faste hold. Hvis ikke de ønsker dette, vil vi lave stillingsopslag. Indtil videre

er der vikar til dækning af fredagsholdene. Punktet tages op igen til næste møde.

Oprettelse af rideskoleudvalg afventer, rideskolen skal i gang efter ferien før dette er muligt.

Det er stadig kun passerpiger og ansatte der færdes i staldene. Det har givet meget ro for ponyerne, da

staldene blev lukket grundet corona. Indtil videre fortsætte med begrænset adgang til staldene af hensyn til

ponyerne.

Rideskolestævne til efteråret, dato endnu ikke aftalt.

Status arrangementer

Arbejdsdagen afholdes trods få tilmeldte. Bestyrelsen ønsker følgende opgaver løst: fjerne gammel

sodavandsmaskine (det var ikke muligt, da den er meget tung), sponsorskilte i ridehallen skal fjernes, fjerne

ukrudt, færdiggøre indgangspartiet i samarbejde med Henrik, reparere døre ved den lille ridehal (kunne ikke

udføres, da det ville forstyrre rideskoleundervisningen), fjerne skrald på 1. salen.

Desuden planlægges allerede nu at der skal afholdes arbejdsdag i marts og maj 2022. Disse arbejdsdage vil

blive planlagt i bedre tid, så flere medlemmer har mulighed for at deltage.

Klubstævne med klubmesterskab flyttes til oktober (første weekend).

Udendørsbane

Maria har aftalt med Bette at regningen for bortkørslen af det gamle toplag deles.

Arbejdet med banen starter i uge 35 som planlagt. Maria laver opslag, når vi ved mere.

Møde med Henrik og Bente

Aftalt at vi starter forhandling vedr. fornyelse af lejekontrakt, vi mødes første gang til dette d. 14. oktober kl.

16.



Henrik oplyser at det stadig er meget svært at skaffe egnede ponyer til rideskolen til en acceptabel pris,

marked er stadig præget af få ponyer og stor efterspørgsel.

Vandingsanlægget på udendørsbanen dækker ikke hele banen, et stykke på midten får ikke vand. Det vil

være et problem med den nye fiberbund. Vi aftaler, at Helene vil høre S.G. vandservice (som har lavet

vandingsanlægget) om mulighed for justering eller andet, så hele banen vil blive dækket under vanding.

Henrik foreslår at vi købe baneplaner specifik til fiberbund som kan køres med ATV. Evt. sælge de to tunge

havre, som vi ikke bruger. Maria vil se på mulighed for dette.

Næste møde: tirsdag d. 14. september


