
TSR Bestyrelsesmøde d. 26/11-2019 
Tilstedeværende: Anne-Marie, Helene, Lisa og Maria 
Fraværende: Amalie, Katrine og Dorthe 
Referent: Maria 

Godkendelse/opfølgning af mødereferat

Referat fra sidste møde er godkendt.

· Oprydningsdag for materiale (spring og dressur materiale i containerne bag det store ridehus); det

vil  blive  lørdag  d.  25.  januar  2020.  Der  hens�lles  �l  at  spring-  og  dressurry�ere  deltager  i

oprydningen.

· Liste over materiale, som klubben ejer; de�e tages op på møde med Henrik og Bente

· Ledig  instruktørs�lling  på  rideskolen  om  lørdagen,  s�llingsopslag  på  hjemmesiden.  Frist  for

ansøgning 6. december 2019. Helene og Caroline vil stå for ansæ�else af ny instruktør.

· Indkøb af nye tavler �l booking af egen instruktør, Anne-Marie er i gang.

· Løsspringning rykkes �l e�er egenspringning om søndagen fra december 2019. Maria opdaterer

ridehusplanen på hjemmesiden.

· Forslag om rabatmuligheder for dagkort �l stø�emedlemmer. Maria har regnet på det, der er ikke

mulighed for megen rabat, da det ikke skal være en fordel af være stø�emedlem frem for ak�vt

medlem (�lskudsgivende medlem). Det beslu�es derfor ikke at lave rabatordning, da denne ville

blive lille og det vil kræve ekstra administra�on.

· Kørselsbidrag og terrænspringningsevent; afventer �l næste møde da Katrine ikke er �lstede.

Status medlemmer
Ca. 60 ak�ve medlemmer i rideklubben, 2-3 nye siden sidste møde.

Status økonomi
Banken har gjort  Dorthe opmærksom på at vores hævekort ikke stemmer overens med vores vedtægter
vedr.  økonomi (enkeltpersoner kan ikke hæve fra vores foreningskon�). Vi  har derfor lukket kortet nu.
Dorthe vender �lbage med informa�on om de�e og evt. muligheder for kort �l næste møde. Evt. mulighed
for at betale med vores virksomheds Mobile Pay.

Status rideskole
Der er indkøbt nye piske og der vil blive indkøbt ponypude �l Pedro. Den sidste �d er undervisningen blevet
forstyrret at forældre på barrieren, der strammes op på at der ikke må tales/forstyrres under undervisning
samt at forældre hens�lles �l ikke at opholde sig ved barrieren i �merne.
Til årshjul: 2-3 rideskolestævner, fastelavn, Lucia, sommerskole og sommerovernatning. 

Status ansa�e
Trænerkursus  for  instruktører,  primært  tænkes  Caroline  Skovbach.  Der  har  endnu  ikke  været  slået

trænerkursus op på Sjælland, Caroline holder selv øje med de�e.

Ledig s�lling om lørdagen på rideskolen, se �dligere i referatet.

Status arrangementer
Førstehjælp �l heste/stald 4/11 2019

Træningsstævne 30/11-1/12 2019

Klubstævne 7-8/12 2019



Lucia 16/12 2019

Julelukket på rideskolen 21/12-5/1

Kursus med Lejse Bramminge 20-21/12 2019 samt 3-4/1 2020

Rideskolestævne 12/1 2020

Oprydningsdag 25/1 2020

General forsamling 18/2 2020

Status fra undervisningsudvalg
Det undersøges stadig om det er muligt at anvende spejlfilm på ruderne �l den store ridehal.

Der er ved at blive bes�lt nye tavler �l booking af egen underviser.

Løsspring er fly�et �l e�er egenspringning om søndagen.

Anna Svemark har opsagt sin faste undervisningsdag om fredagen.

Der arbejdes på at anskaffe bogstaver �l B bane i farve, som kan hænge fast i ridehuset.

Status fra stævneudvalg

Ind�l videre få �lmeldinger �l julestævnet, dog stadig åbent for �lmelding.

Samarbejde med Henrik og Bente
Helene finder dato for møde med Henrik, Bente, Maria og Helene. 

Årshjul
Lisa har fundet skabelon �l rundt årshjul. Maria laver liste med årligt �lbagevendende arrangementer, Lisa

indtaster disse i årshjulet.

Udendørsbane
Dorthe ikke �lstede ved mødet, Maria afventer budget/overslag over råderum i klubbens økonomi, før der
indhentes �lbud på fiberbane.
I bestyrelsen drø�et om det vil give mening af rykke hegnet på udendørsbanen, når bunden skal laves om;
enten forstørre banen ved at inddrage græsstykket (såfremt de�e kan a�ales med Henrik) eller ved at gøre
banen mindre, så den passer med 20x60 m. 
Såfremt banen skulle gøres større ville det kræve at der bliver �ernet træer og �lskuerpladser samt at
lygterne rykkes, de�e forventes at blive uhensigtsmæssigt dyrt i �t fordele ved bredere bane. Det er i �t
brug af banen som springbane at der er ønsket større bane. Det drø�es om rideskole-udendørsbanen vil
kunne  bruges  som  springbane  (såfremt  de�e  kan  forhandles  med  Henrik),  dog  usikkerhed  på  om
springry�ere vil foretrække de�e frem for at springe på fiberbund. Vi ønsker derfor input fra medlemmer
omkring de�e, og punktet vil blive drø�et på generalforsamlingen �l foråret.

Datasikkerhed/persondata
A�alte dato for opstart af de�e desværre aflyst, Maria og Lisa finder ny dato, dog ikke muligt før e�er jul. 

Nyt fra TFR og KTIS
Punktet udskydes igen �l næste bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har ha� mulighed for at
læse skrivelsen. 

Eventuelt
· Klubtøj – Katrine ville undersøge mulighed for de�e, afventer �l Katrine er �lstede.
· DRF go! Profil – klubbens er opdateret. Stævneudvalget og Maria har adgang �l profilen.
· Skilt med forklaring af farver for haleløjfer – Amalie arbejder på de�e.



· Porte/nødudgang i den store ridehal – Helene vil kontakte vores portleverandør omkring mulighed
for nødudgang, der kan anvendes af alle (aktuelle nødåbning af portet kræve mange kræ�er).

· Julefrokost/Jubilæumsfest – Ak�vitetsudvalget kontaktes vedr. de�e. Bestyrelsen foreslår lagkage
�l generalforsamlingen eller forsinket jubilæumsfest �l  sommer.  Bestyrelsen ønsker at  inviteret
ansa�e, Henrik og Bente samt udvalg på julefrokost i februar (8/2-2020)

De næste to bestyrelsesmøder er 7. januar og 4. februar 2020.


