
TSR bestyrelsesmøde   12  /10-2021  

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

Opfølgning fra sidst
 Sponsorudvalget: en del mulige sponsorer, vi mangler dog overblik over omkostninger for maling af

skilte  (der  er  omkring  14  gamle skilte  bag  ridehallen).  Svært  at  finde  nye  sponsorer,  når  den
samlede pris for skiltene endnu ikke kendes. 

 Maria  har  i  samarbejde  med  Caroline  lavet  udkast  l  formål,  beføjelser  og  udvælgelse  l
rideskoleudvalget

 Kris ne og Melanie endnu ikke lavet printervejledning, laves inden næste møde.
 Målsætning - det kan heller 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.
 Vandingsanlægget – Helene rådfører sig med vores vand-mand, men vi har ikke råd l ændring af

udendørsvandingsanlæg før dligst l foråret.
 Vandpumpen på 1. salen har været utæt og dryppet på gulvet. Katrine har vasket gulvet og tjekket

vandpumpen, umiddelbart ikke noget at finde forkert ved den. Vi holder øje om den skulle blive
utæt igen.

Status økonomi
Klubben vil have behov for kassekredit for at klare udgi er ind l vi har sparet op igen. Maria har undersøgt
med banken om mulighed for kassekredit, dog kræver vores vedtægter en ekstraordinær generalforsamling
før der kan optages lån (inkl. kassekredit). Dorthe vil lave indkaldelse l de e, det bliver næste uge, d. 20.
oktober.
Konto-oversigt og meforbrug – bestyrelsen a aler at vi ved hvert møde vil gennemgå økonomi ud fra
kontoudskri er og oversigt over meforbrug for ansa e. Dorthe medbringer de e fremover.
Barrieren i ridehallen er endnu ikke færdig renoveret,  men projektet sæ es i  bero ind l økonomien er
bedre. Der mangler at blive oliere på træværket. Vi har fået vaske og malet en del af pladerne på væggen.
Planen er at der skal sæ es plader på langs begge langsider, så ridehallen bliver mere ensartet og lys.
Projektet forventes genoptaget l næste års arbejdsdage (marts/maj).

Status rideskole
Der er kommet to nye rideskoleponyer, ikke så store men l gengæld brugbare. Sille er halt igen, hun kan
ikke holde l rideskoledri en og må derfor udski es.
Der  er  planlagt  rideskolestævne  d.  7.  november,  det  bliver  en  masse  holdridning.  Der  planlægges
rideskolestævne igen i januar, hvor rideskolemesterskabet skal a oldes.
Der er planlagt prisregulering på rideskolen gældende fra årsski et. Der er mange elever, der rider flere
gange om ugen, og derved indløser rabat. Raba en er dog for stort i t antallet af elever, der bruger den.



Vi  mister  omkring  10-20.000  kr.  om  måneden  på  de e.  Prisregulering  er  allerede  meldt  ud  sidst  i
september, så vores elever har d l at forholde sig l den. 

Status medlemmer
Der er kommet  et par nye medlemmer i klubben. Det opleves at enkelte ponyer har en del parter, der
hverken er medlemmer eller betaler dagskort, når de beny es vores faciliteter. Helene følger op på de e.

Status stævner
Klubmesterskabsstævnet er  overstået, det er gået  godt.  Det  fungerede godt med hjemmelavet mad l
hjælper inden stævnet – og l stævnet. Stævnecomputeren døde under stævnet, trods den er rela v ny.
Dorthe vil lave reklama on på den. Der har været problemer med indberetning af championatspoint over
hjemmesiden –  Maria  vil  følge  op på  det.  Obs  som dligere  a alt  og  skrevet  ind  under  reglerne  for
championatspoint på hjemmesiden, skal man have min. 10 point for at blive placeret l championatet ved
årsski et. Hjælperchampionatet er ikke kommet i gang.

Status undervisningsudvalg
Kursus planlagt i både spring og dressur i  oktober. Cecilie W. har fået undervisnings d om rsdagen. 
Bestyrelsen er blevet spurgt om der må rides undervisning med headset sam dig med anden underviser på
banen. Bestyrelsen mener ikke at det skal være lladt, Maria tager det med l undervisningsudvalget, som
vil beslu e om det er lladt.

Status arrangementer
23-24. oktober dressurkursus med Ida Hofman-Bang (ridehal ej lukket, men egen spring aflyst)
30-31. oktober springkursus med Michael Ladegaard (ridehal lukket ved springning og egen spring aflyst,
der må dog rides i hallen både inden og e er kurset begge dage)
7. november rideskolestævne med rideskolemesterskab (begge ridehaller og udendørsbanen lukket under
stævnet)
4-5. december juleklubstævne(ridehal ej lukket, men egen spring aflyst, rideskolen aflyst 4/12)
8. december julehygge med højdespring og e erfølgende åbent bestyrelsesmøde
Lucia med rideskolen
Januar 2022 rideskolestævne
Marts 2022 arbejdsdag 
Maj 2022 arbejdsdag

Lejekontrakt
Bestyrelsen gennemgå kontrakten med punkter l forhandling med Henrik og Bente. Maria og Helene står
for de e.

Eventuelt
 Longering på udendørsbanen – Bestyrelsen ændrer ikke på reglerne for longering. Det er derfor

stadig lladt at longere på udendørsbanen og i den lille ridehal e er de dligere regler. 

Næste møde: rsdag d. 9. november kl. 18


