
TSR bestyrelsesmøde   9  /  6  -2020  
Deltagere: Maria, Dorthe, Helene, Caroline og Kris ne
Fraværende: Katrine, Rikke og Lisa

Referat fra de sidste møder
Vi mangler referat fra 3/3 og 15/4.
Referat fra sidste møde ligger på hjemmesiden, alle hængepar er bliver der fulgt op på i dag.

Bund på udendørsbane 
Lisa har indhentet lbud på 10 forskellige baner fra forskellige udbyder og forskellige typer.  Helene har
også fået et lbud. Vi har omkring 200.000 kr. l bane, såfremt vi laver bane i år. Vi tager forbehold for evt.
nedsat kommunal lskud. Såfremt vi venter l næste år kan formentlig vi spare mere op. Vi mener dog ikke
at banen kan vente.  Vi  a aler  at  bestyrelsen mødes i  næste uge,  hvor Lisa kan deltage og fremlægge

lbuddene.  Vi  udvælger  tre  lbud  ud  fra  pris  og  forskellig  type  underlag.  Vi  indkalder  dere er  l
ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmer skal tage s lling l:

Tilbud 1, 2, 3 eller om vi skal udskyde projektet 

Der s les mod ekstraordinær generalforsamling a oldes 7/7. Da denne dato er midt i sommerferien, vil
være muligt at brevstemme inden.

Corona
E er den seneste udmelding fra myndighederne er det nu muligt at åbne for ridning i ridehallerne igen. Vi
henholder  l  at  man  overholder  sundhedsstyrelsen  anbefaling  om  håndhygiejne  og  afstand.  Der  er
mulighed for håndvask på toile erne, og der er allerede ophængt håndsprit i forhallen. 
Vedr.  rideskolen  kan  undervisning  foregå  indendørs,  men  vi  hens ller  l  at  der  fortsat  rides  ude.
Rideskolestalden vil kun blive åbnet for de passer, hvis forældre har givet skri elig lladelse her l. Vi åbner
ikke for resten af eleverne, da vi ikke mener at den anbefalede afstand kan overholdes. Forhåbentlig kan vi
åbne mere op for rideskolestalden e er sommerferien.

Ny klub facebook
Dorthe har opre et en ny lukke facebook gruppe kun for aktuelle medlemmer af TSR, denne bruges l
informa oner, der kun henvender sig l vores klubmedlemmer. Den officielle TSR facebook gruppe bruges
stadig l andre informa oner. 

Parkeringer
Der har en henvendelse omkring udlejning af parkeringsplads. De e er ikke muligt på området. Vi lejer
parking af Henrik.

Rideskolens sommerferie og a oldelse af erstatnings mer
Som dligere beslu et vil der ikke være sommerskole i år, i stedet bruges de to første uger (mandag d. 29.
juni l og med fredag d. 10. juli) af sommerferien på a oldelse af erstatnings mer. Rideskoleponyerne vil
blive redet på sommergræs fredag d. 10. juli kl. 15.30. De bliver redet hjem igen søndag d. 16. august kl.
11.30. Rideskolen holder sommerferie fra søndag d. 28. juni l og med søndag d. 16. august 2020. 



Søndagsspring
Der har igen været problemer ved søndagsspringning. Tiderne overholdes ikke, og ikke alle bidrager l at
sæ e bane op eller  ned.  Undervisningsudvalget  står  for de e,  men arbejdet  i  udvalget  er  endnu ikke
genoptaget e er Corona. Derfor a aler vi i bestyrelsen, at fremover skal første halvdel af ry erne hjælpe
med at sæ e bane op og anden halvdel med at tage bane ned. Overholder man ikke de e, kan man ikke
deltage i søndagsspringning. Kris ne vil fremover sørge for at ry erne overholder den, det er ikke lladt
at blive forsinket. Kris ne vil også fremover søndag morgen lave opslag i klubbens lukkede facebook side
om, hvem der springer hvornår og hvem er sæ er bane op/tager bane ned. Derved synliggøres, når ry ere
ikke deltager i arbejdet. 

Evt. 
Da der nu er åbnet op for stævner e er Corona skal  der planlægges a oldelse af Amagermesterskab.
Stævneudvalget kan gå i gang igen, vi taler med Katrine om det i næste uge.
Der  er  flere  vedligeholdelsesopgaver,  som  bør  udføres  i  klubben,  men  det  er  ikke  oplagt  at  a olde
arbejdsdag gr Corona. Vi vil derfor l næste møde lave liste over arbejdsopgaver, som medlemmer kan
byde ind på.
Kon ngentopkrævning for 2. halvår af 2020 – Dorthe er på sagen

Dato for næste møde.
Næste møde bliver d. 17. juni kl. 19.30 – kort virtuelt møde omkring lbud af bane og planlægning af
ekstraordinær generalforsamling
Næste møde igen bliver rsdag d. 7. juli 


