
TSR Bestyrelsesmøde d. 17-04-2019

Deltagere: Dorthe, Anne-Marie, Helene, Amalie, Maria og Lisa 
Fraværende: Leif og Katrine

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Maria 
Referent: Lisa 

2. Godkendelse/opfølgning af mødereferat
Godkendt og offentligt allerede gjort på hjemmesiden. Fremover vil referatet godkendes og offentliggøres
kort  e er  bestyrelsesmøder.  Ved  bestyrelsesmøder  vil  forrige  mødes  referat  gennemgås  i  t.
hængepar er.

3. Status økonomi 
Det bliver snakket om hvor vidt vi skal lave budget. De e er ikke beslu et, men Dorthe forsøger at lave et
ud fra sidste års udgi er.
Der var op l flere indmeldinger e er nytår, men den seneste måned har der været få nye medlemmer.
Dorthe overtager posten med registrering af ind- og udmeldinger samt betaling af kon ngent. 
Vi skal være opmærksomme på medlemmers adresse, om de er bosiddende i Tårnby Kommune eller ej –
de e skal bruges i forbindelse ansøgning af lskud. 

4. Status rideskole 
Rideskolen går godt. Der er indkøbt nye piske og træktorve. 
Der har været udski ning af ponyerne, der er kommet 3 nye ponyer. Vi skal prøve at beholde så mange
ponyer som muligt for at mindske udski ningen, dog uden at vi sæ er sikkerheden på spil. 
Caroline ønsker sig endnu ponypude, denne er bes lt. 
Flere af sadlerne ligger ikke op malt på ponyerne, vi vil overveje at bruge en anden sadelmager næste gang
sadlerne skal gennemgås, evt. Nobleride. 
Der er planlagt rideskole stævne d. 2. juni.  Ved rideskolestævnet sidste år, blev der a oldt loppemarked.
Det skal overvejes om det skal gøre igen, Dorthe vil tage det med l ak vitetsudvalget.

5. Status ansa e  
Nanna Fürs ng er stoppet som rideskoleinstruktør, og Nanna Hansen er vendt lbage sin gamle s lling. 
Henrik Pedersen er blevet ansat som banekører. 
Maria sørger for at alle ansa e har en ansæ elseskontrakt. 

Lønninger; Dorthe overtager S gs post som ansvarlig for løn. Dorthe undersøger, hvad den prisen vi betaler
l lønbureauet indeholder l næste møde. 

Børnea ester  hentes  virk.dk,  der  har  kun  været  indhentet  på  ansa e.  Det  er  beslu et  at  vi  også  vil
indhente børnea ester for bestyrelses medlemmer og faste private undervisere. Børnea ester indhentes
årligt, senest indhentning var i oktober. Dorthe indhenter disse.
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Carolines kontrakt er blevet skrevet under af Maria. Denne skal opbevares i skabet på kontoret. Koden l
skabet, skal laves om.  Maria sørger for at ski e koden l skabet. 

6. Status arrangementer 
De næstkommende planlagte arrangementer er: 
Springkursus med Joost Martens 11-12. maj. 
Klubstævne 25.-26. maj 
Rideskolestævne 2.  juni. 

Undervisningsudvalget vil lave arrangement, hvor der rides for en dommer, hvor det ikke er et stævne. 

7. Undervisningsudvalg 
Referatet fra undervisningsudvalgets første møde er lgængeligt på hjemmesiden, under fanen referater.
Undervisningsudvalget har foreslået beføjelser, beskrevet i referatet, hvilket bestyrelsen godkender, dog

lføjes at minimum ét  bestyrelsesmedlem skal deltage i  udvalgets møder (ikke nødvendigvis  at der er
bestyrelsesmedlem som medlem af undervisningsudvalget).  
Undervisningsudvalget  skal  have sin  egen mailadresse,  Amalie  vil  sørge  for  de e og skriver  denne  på
hjemmesiden.

8. Ansvarsområder
Det er  beslu et at inddele opgaverne i  bestyrelsen l  navngivne ansvarspersoner, så det er le ere for
medlemmer  at  kontakte  den  re e  person.  Oversigten  vil  blive  lagt  på  hjemmesiden  under  kontakt.
Nedenstående ansvarsområder er ldelt.

Ansvarsområde Ansvarlig

Ansa e Helene

Baner, port, vanding, spring og dressurmateriale Leif 

Begivenheder Amalie og Maria

Budget Dorthe

Datasikkerhed Lisa og Maria

DRF kontaktperson Maria

Hjemmeside Amalie

Kommunal kontaktperson Dorthe

Kontor Maria

Lønninger Dorthe

Mail Helene

Medlemsregistrering og -lister Dorthe

Postkasse Helene og Maria

Reglement og ordensregler Maria

Rengøring Helene
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Rideskole Helene

Sociale medier Katrine/Lisa

Sodavandsmaskine Anne-Marie

Tilskudsansøgninger Dorthe

Undervisning Undervisningsudvalg (inkl. Anne-Marie og Maria) 

Økonomi Dorthe

9. Høringsbrev fra Tårnby Kommune 
Høringsbrev vedr. ændringer i lskudsreglerne, væsentligste ændring er at mindst 50 % af medlemmer skal
have bopæl i Tårnby Kommune. Bestyrelsen er ikke posi v overfor det mulige ltag, da vi på rideskolen har
mange unge medlemmer som ikke bor i Tårnby Kommune, som på vi risikere at midste lskud fra.
Maria vil deltage i FTRs repræsentantskabsmøde 29/4 og drø e høringsbrevet med de andre foreninger i
Tårnby Kommune, det bestræbes at minimum to bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet. 

10. Hjemmeside 
Amalie og Maria har siden sidst lavet ryddet op på hjemmesiden. Hjemmesiden er ikke helt færdig og vi
arbejder fortsat videre på den for at forbedre den. Amalie tjekker op på om indmeldelsesblanke en virker
samt skriver kontaktoplysninger på diverse udvalg ind.

11. Facebook profil 
Lisa  har  foreslået,  at  vi  opre er  en  facebook virksomhedsprofil,  hvilket  blev  godkendt.  Lisa vil  stå  for
opre elsen. Hjemmesiden vil dog fortsat være bestyrelsens primære kommunika onskilde. Spørgsmål og
direkte kontakt l bestyrelsen vil fortsat foregår ved samtale, over mail eller telefon. Ideen med Facebook-
profilen er, at vi  som bestyrelse kan linke l  hjemmesiden, opre e begivenheder og lave opslag om fx
longeringsregler eller huske medlemmer på, at vi venstre mod venstre, skridtende ekvipager har hovslaget
m.m.

12. Datasikkerhed/Persondata (GDPR) 
Koden l skabet skal ændres (Maria). Koden l diverse mailadresser skal ændres (Amalie). Gammel data
skal sle es (Dorthe/Maria/Amalie).
5 år gamle data må gemmes, hvis det er relevant for regnskabet. Dothe skal låse data inde. 
S g har, så vidt vi er orienteret,  en af klubbens computere, Maria vil kontakte ham vedr. de e. 
Kasserer-computeren er gammel og ustabil, Amalie undersøger mulighed for indkøb af ny computer. 

13. Eventuelt 
Diesel+Traktor: Leo havde et dieselkort, men Henrik sørger selv for diesel. Dorthe vil beregne, hvor meget
vi brugte på diesel per kvartal i 2018 og derved afgøre, hvad Henrik bør betales for diesel. 
Anne-Marie oplyser at  klubben har  nogle  tænder  l  en harve,  som ikke længere beny es.  Dog skal vi
undersøge om de kan bruges igen, før de sæ es l salg. Anne-Marie laver en liste over hvad klubben ejer af
maskiner og maskin lbehør. 

Ops gningstaburet: Der er blevet indkøbt ny skammel l ridehuset. Det er meningen af denne skal blive
stående helt inde ved barrieren, Maria vil lave skilt om de e.
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Fortrolighedserklæring: Der skal tjekkes op om alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet fortroligheds-
erklæring. Maria tjekker de e inden næste møde, når hun rydder op på kontoret og i skabet.

APV: Der mangler forsat at blive ophængt skilte og brandplan. Helene undersøger skilte, Dorthe bes ller,
hvis nødvendigt. Amalie sender plan over faciliteterne l Maria, som printer og hænger op.  
Maria tjekker med DRF om der skal være nødudgang i det store ridehus. Desuden skal Maria høre DRF om
der er generelle regler for udstyr på heste, da vi ikke har forholdt os l regler omkring bidløs ridning.

Årshjul: Bliver lavet l næste møde, skal kun være l bestyrelsen intern. Inden næste møde overvejer vi,
hvad de e skal indeholde. 

Radio: Denne sæ es op, og der laves et skilt med retningslinjer, Maria og Lisa står for de e. Regler er: at
alle på ridebanen skal acceptere, når radioen tændes, den må ikke tændes ved undervisning og den skal
slukkes, inden banen forlades.

Booking system: Amalie og Anna Svemark arbejder videre på de e.

Næste møde er onsdag d. 15. maj 2019.
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