
TSR online-bestyrelsesmøde   19  /1-2022  

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

Opfølgning fra sidst
 Sponsorudvalget: Maria har talt med A’sign om a ale om lave sponsorskilte
 Kris ne og Melanie endnu ikke lavet printervejledning, Melanie har meget travlt, vil høre Kris ne

om hun kan finde anden l at hjælpe sig
 Målsætning –  Maria og Katrine arbejder på udkast
 Vandingsanlægget  på  udendørsbanen  –  er  fikset,  var  ikke  kompliceret  eller  voldsom

omkostningsfuldt.
 Komfuret og den defekte automat er ernet fra ry erstuen. Dorthe har ledt e er brugt komfur,

men finder ikke noget relevant l prisen. Vi vil hellere købe nyt billigt med garan . Dorthe står for
de e.

 Elektriciteten skal gennemgås (igen) vedr. el l automaterne, Helene følger op på de e. Sam dig
skal lamper i den store hal også laves.

 Stævnecomputeren er ski et l ny computer på garan en. Dorthe har den nye klar inden næste
stævne.

Rikke fly er fra TSR og træder i den forbindelse ud af bestyrelsen. 1. suppleant Kris ne vil overtage hendes
bestyrelsespost ind l general forsamlingen.

Status økonomi
Vi har betalt det sidste afdrag l banemanden for udendørsbanen i denne uge. Vi har fået lovning på at det
kommunale lskud kommer i denne uge. Dvs. økonomien er ved at være stabil igen. 
Vi har stadig ikke fået svar fra banken omkring kassekredit, hvilket heller ikke er aktuelt længere. Vi har dog
fået et (standard) advarselsbrev fra banken omkring årsski et grundet et par mer med underskud på en af
vores kon .  Maria vil  skrive klage l  banken over forløbet,  da  hun har  brugt  mange forgæves mer  i
telefonkø og stadig intet svar har fået.
Dorthe går i gang med at anvende Zakobo systemtet l rideskolen fra slut januar.

Status rideskole
Endnu ikke a alt  dato for næste rideskolestævne, da det vil være svært at arrangere forsvarligt i disse
smi e der. Helene taler med Caroline omkring planlægningen.
Sille er returneret l Torben grundet halthed, Karen har dårlig ryg og skal ski et, dvs. vi mangler at få ski et
en pony, ellers er betanden af ponyer fine for den.
Igen været episode med elever, som er hjemsendt i isola on fra skole, som kommer l ridning. Maria har
igen opfrisket reglerne på Facebook. 



Status ansa e
Nikoline mangler stadig at få udfyldt standard vikar-kontraktet, Helene følger op på de e.
Vi har modtaget klage over en ansat, klagen er behandlet i bestyrelsen.

Status medlemmer
Der startet ny kon ngentperiode.
Katrine og Maria har holdt møde med flere medlemmer e er klage over deres adfærd i klubben.
Der er kommet klage fra KRK over TSR medlems opførsel ved stævne, sagen er desuden meldt l DRF og
poli . Helene vil inddrage Henrik og gå i dialog med medlemmet.
Vi har fået forespørgsel på  pensionistmedlemsskab. Vi kan ikke finde defini onen for det, hvorfor vi vil tage
punktet op på generalforsamlingen.
Der er igen igen problemer med søndagsspringningen, reglement overholdes ikke. Det a ales, at vi linker l
reglerne i klubbens gruppe. Det er medlemmernes eget ansvar at læse regler og overholde disse, sker det
ikke  vil  man  få  advarsel  og  risikere  at  blive  ekskluderet  fra  klubben.  Fortsæ er  problemerne  med
søndagsspringningen vil bestyrelsen overveje om muligheden for søndagsspring stoppes.

Status stævneudvalg
Katrine arbejder på mulighed for app l synliggøre hjælperlister og hjælpere l stævner.
Det overvejes at indføre krav om deltagelse i  stævnekursus forud for stævnedeltagelse for debutanter i
klubben. Tanker er at kurset skal udbydes flere gange om året og minde om ”klar-parat-start”-kurset fra
DRF (som ikke a oldes mere).
Næste stævner er 26.-27. februar og 7.-8. maj, stævnet i maj bliver muligvis endagsstævne, da vi mister
indtægt fra rideskolen ved a oldelse af stævner på en lørdag.

Status undervisningsudvalg
Kurserne med Ida Hofman-Bang er udskudt. 
Michael Ladegård kommer 28/1 og 18/2.

Status arrangementer
28. januar kursus med Michael Ladegård (ridehal lukket under kurset)
18. februar kursus med Michael Ladegård (ridehal lukket under kurset)
26-27. februar klubstævne (ridehal lukket under stævnet)
feb/marts kursus med Ida Hofman-Bang (ridehal lukket under kurset)
feb/marts rideskolestævne med mesterskab (ridehal lukket under stævnet)
19.-20. marts 2022 arbejdsdag og skyggestævne (ridehal lukket under arrangementet)
7-8. maj klubstævne (ridehal lukket under stævnet)
Maj 2022 arbejdsdag

Lejekontrakt
Forhandlinger genoptages, når alle deltagere er fri for Corona. 



Generel forsamling
Dato fastsæ es l mandag d. 21. februar 2022 kl. 18, da vi vil undgå at holde samme dag som KTR (28/2).
Bestyrelsen vil have punkt om pensionist-medlemskab og målsætning.

Eventuelt:
 Fællesmøde mellem Amagerklubberne  : kun Katrine kunne deltage. Der var god stemning. Der blev

talt  om udfordringer vedr.  hjælpere l  stævner samt et  evt.  Amagerklub-licens ifm deltagelse i
undervisning i anden Amagerklub. De e er dog stadig på tegnebræ et.

 Høringsbrev  : Bestyrelsen har ved hjælp af Anders Sevel lavet udkast l indsigelse mod udvidelse af
Kris nehøj, som vil blive indsendt inden høring i Kommunen. Katrine går videre med de e. 

Næste bestyrelsesmøde: rsdag d. 15. februar kl. 18


