
TSR bestyrelsesmøde 20/10-2020
Deltagere: Caroline, Katrine, Kris ne, Rikke og Maria
Fraværende: Helene, Dorthe og Lisa
Referent: Maria

Referat fra de sidste møder
Referat fra sidste møde er godkendt.
Opfølgning på førstehjælpskursus l instruktører ved næste møde, når Helene er lstede. 
Katrine i gang med at undersøge markedet for brugte sodavand/slik maskiner.
Dorthe i gang med at anskaffe printer og nye bærbare computere.
Helene talt med Henrik om leje af hans traktor l banekørsel, endelig pris samt kontrakt afventer.

Status økonomi: 
Dorthe ikke lstede, ikke de store ændringer, punktet tages op l næste møde.
 
Status rideskole:
Der startet mange nye elever på rideskolen e er sommerferien. 
Pepsi er blevet solgt. Der er kommet to nye ponyer, Mar n og Mogens, ind l videre virker de fine. 
Episode med spring i e erårsferie, hvor ry ere ikke bar springvest eller korrekt fodtøj, Maria taler med
Caroline om de e.
 
Status ansa e: 
Der er enkelte henvendelser vedr. den ledige s lling som rengøringsassistent, dog endnu ikke en relevant
kandidat. S llingen er derfor stadig ledig. 

Status medlemmer: 
Der er kommet et par nye medlemmer. 

Status arrangementer:
 Springkursus med Lars Birkedal blev fly et l egenspring om søndagen. Et par deltagere.
 Planlagt  afretning  af  ridehusbund  l  fredag  23/10  om  formiddagen.  Banemanden  dog  lige

informeret om defekt maskine og afventer repara on. Såfremt de e ikke nås inden fredag bliver
afretningen fly et l rsdag 27/10

 Planlagt julestævne 5-6. december.
 Hjælperkursus/skyggestævne mhp oplæring af stævnehjælpere udskydes l foråret gr. Corona. 

Status fra undervisningsudvalg:
Lars Birkedal kommer ikke l at undervise fast i springning, som det ser ud nu. 
Udvalget arbejder fortsat på springundervisning. Der er generel lfredshed med Anja, men som klub ønskes
at kunne give mere end et lbud l springundervisning. Der s les mod flere springkurser, og såfremt der er
stor lslutning l de e kan endnu en underviser måske lkny es l klubben.



Status fra stævneudvalg: 
Julestævne  5-6  december  i  både  spring  og  dressur.  Der  er  spurgt  ind  l  udklædningskonkurrence  og
holdcup. Stævneudvalget har snart møde og tager disse punkter med l overvejelse.

Planlagt lukning af ridehal/søndagsspring:
 23/10 gr afretning af bund (evt. 27/10 i stedet)
 5-6 december gr. stævne

Bund på udendørsbane:
Vi afventer fortsat svar fra Tårnby Kommune trods adskillige rykninger for de e.

Sponsorater
Sponsorskilte  i  ridehallen  vil  blive  gennemgået,  og  de  eksisterende  firmaer  vil  blive  kontaktet  vedr.
interesse for fortsat sponsorat. Såfremt der ikke er det, vil skiltene blive taget ned inden årsski et. Nye
sponsorer søges, Rikke har mulige kandidater. 
Evt. sponsorskilte i den lille ridehal også, da der kommer mange elever og forældre på ugentlig basis. Evt.
ved udendørsbanen.
Tidligere årspriser har været 3.000 kr. for lille skilt og 5.000 kr. for stort. Caroline tjekker op på om disse
priser er lsvarende priser i andre klubber. 
Caroline arbejder videre på de e punkt. 

Dato for næste møde.
Næste møde bliver d. 24. november 2020 kl. 19.00.


