
TSR bestyrelsesmøde   9  /11-2021  

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

Opfølgning fra sidst
Mange a ud i dag grundet sygdom, derfor ikke alle punkter, der tages i dag. 

 Sponsorudvalget: Maria undersøger priser på at få lavet de gamle skilte om
 Kris ne og Melanie endnu ikke lavet printervejledning, laves inden næste møde.
 Målsætning – punktet venter l flere deltager l mødet.
 Vandingsanlægget på udendørsbanen – venter l Helene er med l møde

Status økonomi
Vi har ansøgt banken om kassekredit og afventer svar. Økonomien ser bedre ud nu, da vi er kommet fordi
sommerens  manglende  indtægter  fra  rideskolen.  Men  vi  mangler  stadig  at  betale  det  sidste  på
udendørsbanen. 
Komfuret i kan nen gik ud l stævnet sidste weekend, Dorthe har set på det, formentlig problem med for
mange elektriske apparater lslu et samme kreds. Dorthe forsteger flæskestege hjemme l næste stævne,
så vi ikke risikere ikke at have ovn at stege dem i. Vi vil ikke kunne købe nyt komfur før økonien er bedre.

Status rideskole
Rideskolestævnet er gået godt, desværre to afsidninger under stævnet, den ene mere alvorlig. Vi afventer
at høre mere om de e. Trine har kommet med forslag l forbedring af rideskolestævner, Maria har taget
de e l e erretning -det kan bruges l stævnet i januar. 
Det  har  igen været  rod med at  rideskolen har ha  noget  af klubbens springmateriale,  som derfor  har
manglet om onsdagen. Der burde været orden i det nu. Trine har set på springene, bl.a. stævnebommene
er i dårlig stand, da de har ligget ubesky et. Maria har givet Katrine/stævneudvalget besked herom, de vil
se det igennem. Dorthe har presenning, som kan bruges l afdækning, hvis der mangler. 

Status medlemmer
Der er kommet enkelte nye medlemmer i klubben.
Der har igen igen været problemer med et medlem, der ikke overholder reglerne og har direkte sagt l
bestyrelsesmedlem, at man ikke ville overholde dem. Der er skrevet skri elig advarsel, som bliver udleveret
snarest.

Status stævneudvalg
Gulvet på afsatsen foran dommertårnet er meget råddent, Maria hører Henrik ad om han kan lave nyt gulv.
Melanie vil indkalde stævneudvalget l møde om forberedelser l næste stævne.
Dorthe afleverer snart stævnecomputeren l repara on, så den burde være klar inden stævnet i december.



Status undervisningsudvalg
Kurserne  med  Ida  Hofman-Bang  og  Michael  Ladegård  har  været  rig g  gode,  de  kommer  l  at  ske
regelmæssigt fremover. 
KTR sendt forespørgsel om samarbejde om Saras undervisning om mandagen, da de har ry ere som gerne
vil  ride,  men finder  det  dyrt  med dagskort  eller  dobbelt  kon ngent.  Undervisningsudvalget  foreslår  et
undervisningskon ngent  (100  kr.  mdr,  giver  ret  l  deltagelse  af  undervisning  én  gang  om ugen)  eller
gensidig a ale om at hvis ry ere rider fast d hos underviser i KTR eller TSR, så behøves dagskort ikke.
Bestyrelsen godkender de to forslag, og Maria tager dem med l KTR.

Status arrangementer
27-28. november dressurkursus med Dennis Holst (ridehal ej lukket, men egen spring aflyst)
4-5. december juleklubstævne(ridehal ej lukket, men egen spring aflyst, rideskolen aflyst 4/12)
7. december Lucia og julehygge for rideskolen (ridehal lukket fra kl. 16-19)
8. december julehygge med højdespring
10. december springkursus med Michael Ladegård (ridehal lukket)
Januar 2022 rideskolestævne med rideskolemesterskab
Januar 2022 dressurkursus med Ida Hofman-Bang
Januar/februar 2022 julefrokost (hvis økonomien llader det)
Marts 2022 arbejdsdag 
Maj 2022 arbejdsdag

Lejekontrakt
Forhandlingerne er indledt.

Næste møde: torsdag d. 9. december kl. 18


