
TSR bestyrelsesmøde 15/9-2020
Deltagere: Maria, Dorthe, Helene, Caroline, Katrine og Rikke
Fraværende: Kris ne og Lisa
Referent: Rikke

Referat fra de sidste møder
Referat fra sidste møde er godkendt.

Status økonomi: 
Opretning af bund i store ridehal - har vi råd?
Der foreligger priser på 4.000 + moms for opretning i hallen. 
Udendørs er prisen for gummigranulatbanen: 200.000,-
Caroline (bestyrelse) vil rig g gerne have en større bane, men det vil kræve nyt hegn og el, ernelse af træ/
buske, godkendelse fra kommunen og a ale om leje af større areal fra Henrik,  og er dermed et for stort
projekt i forhold l vores økonomi. Vi er nødt l at få gjort noget ved banen snart, da flere har oplevet at
deres heste kommer l skade, når de rider på den. Senest ved stævnet faldt Caroline med hest i hjørnet ud
mod den lille ridehal.
 
Status rideskole:
Vi har en meget lang venteliste fra børn der gerne vil starte.
Vi har fået flere nye ponyer, men har manglet et par stykker i en periode – fremover vil vi have fokus på at
vi ikke bør betale for ponyer, der mangler i længere perioder.
Vi er blevet spurgt om vi har rene voksenhold, men da mange af vores ponyer er små, vil det ikke kunne
lade sig gøre pga. vægtgrænsen. Vi har flere hold, hvor voksne kan ride med på de største af vores ponyer.
Caroline føler ikke, at hun blev godt nok informeret i forhold l Klubmesterskabsstævnet og dermed fik
rideskolen først meldt det meget sent ud l eleverne på lørdagsholdet. Det skal vi planlægge bedre og
derfor bør vi allerede nu, informere om, at vi a older julestævne: 5-6 december 2020 – det er både spring
og dressur.   
Rideskolen vil gerne a olde stævne også. Caroline har foreslået a enstævne. Da vi pga. Corona ikke kan
holde 50 personers-grænsen  ved rideskolestævner,  lukkes snakken for nu og  vi  må se hvordan det hele
udvikler sig. 
 
Status ansa e: 
Førstehjælpskursus: Det er dyrt og skal holdes ved lige. Hvem skal på kursus udover Caroline (ridelærer) – vi
mener at alle fast ansa e undervisere bør have kurset.
Vi skal have styr på ansæ elseskontrakter generelt – hvem har allerede og hvem skal have.  Helene laver
oversigt over ansa e og kontrakter. Maria sørger for kontrakter l dem der mangler. Vi skal sikre, at vi har
på alle og at der er styr på GDPR. Lige nu er der lidt tvivl om, hvor de befinder sig.
Banekører  og  vikarer  skal  have  standardkontrakter  –  vde  skal  være  dækket  af  forsikringen  ved
arbejdsskade.

Pia Korte er stoppet fra dd. Vi mangler en rengøringsassistent - Katrine er på opgaven lige nu og vil gerne
fortsæ e. Vi slår dog s llingen op, så alle kan søge



Status medlemmer: 
Vi har fået 4 nye medlemmer ved sidste opgørelse.
Mens vi a older møde, banker Bente på ruden og spørger om vi ikke kan se på juniormedlemsskab – hun
har allerede to små poten elle medlemmer klar.
Beslutningen skal op på generalforsamling, men vi foreslår at en pris på et miniput kon ngent skal ligge på:
350,- halvårligt.

Status arrangementer:
Alle er enige om at vi havde en fantas sk stævneweekend 
Vi skal overveje at bruge Peter Fischer som dommer igen – han var virkelig god.

Vi har a oldt 2 kurser v. Tina Lund. De lmeldte har været rig g glade for de kurser og følt at de har fået
meget ud af undervisningen.

Derudover a oldt vi Clinic v. Dennis Holst og også her synes de lmeldte det var en succes. 

Status stævne: 
Katrine foreslår  desuden at vi  laver  et ”Hjælperkursus” inden næste stævne og at  vi  lægger  en  bedre

dsbuffer ind – vi blev for forsinkede, da al ng tog længere d.
Katrine foreslår at vi a older et ”skyggestævne”, hvor vi sam dig øver de roller der er l et stævne når
man er hjælper.

Vi a older julestævne 5-6 december i både spring og dressur.

Lukning af ridehal/søndagsspring:
For at være på forkant kan vi melde datoer for de næste stævner ud så dem der springer om søndagen ved,
at vi al d har lukket ridehallen ved stævner. For dressurry ere: Hallen er også al d lukket fra kl. 15.00 ved
søndagsspring.
Der er  lidt  usikkerhed i  forhold l  hvem der  sæ er  spring op og hvem der  tager ned.  Kris ne var på
opgaven,  men det  har  kørt  selvstændigt  i  en periode igen.  Problemerne kan opstå ved at  der  er  stor
spredning i hvilke der der bliver bookede og når man vælger ikke at beny e den d man har. Nogen
oplever at komme l sin d og så er der ikke opsat bane og omvendt er de sene der ikke dukket op l,
hvilket betyder at springene ikke bliver taget ned. Der skal bedre styring på igen. At der er mange der
starter stævner i øjeblikket har medført at der ikke så mange der springer om søndagen. Trine rider kun
bomtræning og indimellem cavale ’er. Hun tager de første der om muligt, men så er problemet at dem
der så kommer e er ikke har en bane sat op=forsinkelser. Vi skal have bedre kommunika on, så man ved
hvornår man skal være klar med bane op/ned. 

Undervisningsudvalg:
Der  er  et  ønske  om  at  synliggøre  undervisnings lbuddene  bedre  så  vi  også  får  inkluderet  de  nye
privatry ere/medlemmer endnu bedre, og dermed får fyldt kurser/undervisningerne op.
Det er oppe som punkt i undervisningsudvalget om vi skal have en springtræner mere. Der er flere der har
ytrer ønske herom. Caroline ini erede en springundervisning v. Lars Birkedal – det var også en virkelig god
undervisning for de der var lmeldt. De fleste synes dog at det vil blive for dyrt at have ham på som fast



springtræner, så lige nu er det stadig Anja der alene har opgaven. Mellem kl. 20-22 er der dog nu mulighed
for egen træner om onsdagen.

Bund på udendørsbane:
Kommunen er skep ske pga. gummibunden i forhold l grundvand/forurening, men har endnu ikke givet
endeligt svar.
Producenten/sælgeren af bunden ved meget om det og tager gerne en snak med kommunen, hvis de siger
nej l at vi anlægger den. Vi oplever en forlænget behandlings d pga. sommerferie og Corona – de anslår
forlængelsen l ca. 2. uger

Opfølgning på arbejdsdag:
Det var en god dag med flot fremmøde, lidt for kort dog. Vi skal være bedre l at planlægge disse ltag. Der
var mange der gerne ville have hjulpet med opgaver andre dage eller senere på dagen, så næste gang er
det en idé, at have en liste med overblik over opgaver der kan udføres på andre dspunkter af dem der
gerne vil hjælpe men ikke kan på dagen. 

TSR-gra ster i KTR:
KTR er meget træ e af TSR medlemmer der beny er deres baner uden at betale dagskort. Derudover har
der været flere lfælde hvor det ikke er blevet respekteret at der var undervisning – det går jo ikke da det
er vig gt med et godt ”naboskab”. Vi må oplyse bedre så alle kender reglerne.

Distriktsrådsmøde DRF:
Der er distriktsrådsmøde 17.11.2020 kl. 18.30. Vi fra bestyrelsen sender 2 repræsentanter. Der foreligger
endnu ingen dagsorden, men det foregår i Ishøj rideklub. Katrine og Caroline melder sig som deltagere.

Traktor:
Vi kan ikke købe Henriks – det har vi desværre ikke midler l. Af sikkerhedsmæssige hensyn kan vi ikke
beny e vores egen, så vi vil høre Henrik om vi fortsat kan låne hans mod en form for kompensa on.
Helene spørger Henrik.

Lille hal, el:
Vi kan ikke bare få det ski et, da der ikke længere produceres løsdele. Vi har ikke råd l at gøre noget ved
det før l januar 2021. Vi venter ind l da.

Evt.
Nøgler: 
Hvem har: Rikke, Katrine, Henrik, Jane, Caroline, Helene, Dorthe og Maria.

EL- sensor i ridehus: 
Den skal tjekkes så lyset ikke går ud når man rider alene derinde. Helene taler med Bo.

Sodavandsmaskine: Den virker ikke. Vi skal se e er en ny, men brugt, så det ikke bliver så dyrt at købe en
sodavand, men sam dig tjener på at have den i dri . Katrine undersøger markedet.

Udstyr: 
Vi har brug for 1-2 nye PC’ere samt en ny printer. Dorthe undersøger priser og sørger for at få indkøbt nye.



Sponsorater:
Vi vil gerne se om vi kan få det i gang igen, men det kræver en del d og arbejde at få det op at køre igen. 
Her og nu skal vi dog have kontaktet dem der allerede har skilte hængene. De skal betale igen, ellers erner
vi dem.
Vi tager det med, som punkt l næste møde.

Nye spejle:
Der er et stort ønske om nye spejle både inde og ud. Det er for dyrt i forhold l vores økonomi lige nu, men
alle vil sæ e pris på at få sat nogle op hvor man fak sk kan se hvad men laver.

Lille fold:
Den ind mod ridebanen skal lukkes ordentligt af. Der skal være i hvert fald en halslængde afstand, da bl.a.
Ikaros generer ved at s kke hovedet ind over hegnet eller komme løbende. Det forskrækker/forstyrrer
både heste og ry ere. Der har før været et elhegn sat for. Helene tjekker op på at vi får lukket af.  
 
Dato for næste møde.
Næste møde bliver d. 20. oktober 2020 kl. 19.00.


