
TSR bestyrelsesmøde   14  /  9  -2021  

Tilstede: Dorthe, Helene, Maria, Katrine, Rikke og Kris ne
Fraværende: Melanie og Sille
Referent: Maria

Opfølgning fra sidst
● Sponsorudvalget vil arbejde videre med nye sponsorskilte i ridehal og evt. sponsorspring og klubtøj,

der er a alt møde i næste uge.
● Oprydning på førstesalen fortsæ es i forbindelse med klargørelse l næste stævne. Caroline har

set på dækkenerne på førstesalen, der er mange gamle slidte som ikke bruges mere. 
● Rideskoleudvalg - der skal laves formål og beføjelser før medlemmer af udvalget skal findes. Maria

laver udkast l de e inden næste møde.
● Sodavandsautomat - den gamle automat er endnu ikke afsat. Nynne vil gerne overtage den, hun

kan selv hente den.
● Målsætning - det kan ikke nås på de e møde, opfølgning ved næste møde.
● Printer - Melanie og Kris ne endnu ikke udarbejdet vejledning l printer, det gøres inden næste

møde.
● Arbejdsdag - barrieren mangler stadig at blive færdig olieret, Kris ne vil gå i gang med de e, evt.

andre med l at hjælpe.

Status økonomi
Økonomien  er  aktuelt  stram,  både  lys  og  bane  er  nu  lavet,  også  været  behov  for  repara on  af
vandingsanlæg indendørs, hvilket medfører at vi har mange store regninger der falder sam digt. Rideskolen
har ha  sommerlukket (som vanlig), og derfor ikke ha  indtjening. Ungdomsskolen var aflyst det meste af
sidst sæson, hvorfor vi ikke får fuld betaling fra kommunen. Det øgede lskud fra kommunen vil først blive
udbetalt omkring årsski et. Bestyrelsen arbejder på plan for økonomien, evt. kassekredit ind l lskuddet
ankommer.

Status rideskole
Stadig to ponyer ude på sommergræs, som ikke kan fanges. Henrik har lavet mindre indhegning derude, så
forhåbentlig bliver det le ere at fange dem. Det kan dog mærkes at der mangler ponyer i rideskoledri en,
de øvrige ponyer har ingen fri mer. Når de to ponyer kommer retur ligger et stort arbejde i at få dem i
form, både fysisk og psykisk. Caroline har talt med Henrik om de e, aktuelt har Torben hestehandler ingen
andre ponyer at by e med. 
Der er nu opre et to nye begynderhold om mandagen, som Caroline overtager holdene i stedet for de
sidste to mer om fredagen. Kris ne overtager fredagsholdene, der skal derfor laves ny kontrakt l hende.
Derfor ikke nødvendigt med s llingsopslag, da merne er fordelte mellem allerede ansa e instruktører.
Ved sidste møde forkert informa on vedrørende lukning af rideskolestalden for elever. Eleverne deltager i
stalden på første og sidste hold hver dag, de øvrige hold strigler på banen mellem holdene. Stalden er
lukket for andre end passerpiger og instruktører fra undervisningsstart l slut. De e af sikkerhedsmæssig



årsag, det er ikke forsvarligt at lade børnene være i stalden uden opsyn. Aktuelt er der ikke ponyer i stalden
mellem merne, da vi mangler de to ponyer fra sommergræsset. 
Rideskolestævne l vinter, dato endnu ikke a alt, Helene a aler med Caroline og køkkenudvalget.

Status ansa e
Ansæ elseskontrakten for rengøringsassistenten Emma er udarbejdet og underskrevet. 

Status medlemmer
Der er kommet flere nye medlemmer i klubben. 3 har opsagt deres medlemskab.

Status stævne
To  klubstævner  inden  årsski et;  klubmesterskab  i  oktober  og  julestævne  med  udklædningsklasser  i
december. Championat fra sidste år endnu ikke uddelt, men forhåbentlig sker det snart.

Status undervisningsudvalg
Første møde siden Corona i næste uge. Anna Svemark er trådt ud af udvalget. Chris ne Winther har meldt
sig ind. 
Dressurkursus planlagt i oktober

Status arrangementer
18. september dressurkursus med Dennis Holst
2-3. oktober klubstævne med klubmesterskab
16-17. oktober dressurkursus med Ida Hofman-Bang
November rideskolestævne med rideskolemesterskab
4-5. december juleklubstævne
8. december julehygge med højdespring og e erfølgende åbent bestyrelsesmøde
Marts 2022 arbejdsdag 
Maj 2022 arbejdsdag

Udendørsbane
Den nye udendørsbane er nu færdig. Den kræver dog en del vanding og kørsel inden den er helt perfekt.
Banemanden og Henrik har set  på de harver, som klubben har og fundet løsning, så klubben ikke skal
investere i ny harve aktuelt. 
Bunden  i  begge  ridehaller  er  afre et,  da  maskinerne  allerede  var  på  område  i  forbindelse  med
udendørsbanen.
Helene vil følge op på om vandingsanlægget kan op meres udendørs ved S. G. Service.

Lejekontrakt
Bestyrelsen drø er lejekontrakten ved næste bestyrelsesmøde, som holdes inden mødet med Henrik og
Bente. 



Eventuelt
● Maling af udendørshegn, Henrik vil skaffe maling l de e. Ved næste bestyrelsesmøde afgøres om

vi kan gå i gang med de e projekt inden vinteren. I første omgang prioriteres at barrieren i den
store hal skal olieres færdigt.

● Varmepumpen på førstesalen er utæt, der drypper en del vand på gulvet. Katrine vil se på de e.

Næste møde: rsdag d. 12. oktober


