
TSR bestyrelsesmøde 24/11-2020
Deltagere: Helene, Dorthe, Lisa, Caroline, Katrine, Kris ne og Maria
Fraværende: Rikke
Referent: Maria

Referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde er godkendt.
Opfølgning på førstehjælpskursus l instruktører, Helene arbejder stadig på sagen.
Katrine har fundet mulig forhandler af  sodavand/slikmaskiner i acceptabel prisleje. Bestyrelsen ønsker selv
at eje maskinerne frem for leje, da klubben ikke tjener på leje. Katrine arbejder videre på sagen.
Dorthe kan anskaffe printer og nye bærbare computere, de e er i gang. 
Henrik er informeret om at klubben ikke har råd l anskaffelse af ny traktor, men at vi er interesseret i leje
af hans traktor l banekørsel. Helene taler med Henrik om pris og vilkår, ved næste møde opfølgning på
de e samt a ale om kontrakt.
Caroline  arbejder  med kontakt  l  ejere  af  sponsorskilte  i  ridehal.  Såfremt ejerne ønsker  at  genoptage
sponsora ale startes de e ved årsski et. Såfremt ejere ikke kan kontaktes eller ikke ønsker at genoptage
sponsora ale,  bliver  skiltene  taget  ned  og  bortskaffet  ved  årsski et.  Rikke  har  mulige  kandidater  l
sponsorater, opfølgning ved næste møde hvor hun er lstede.

Status økonomi: 
Økonomien aktuelt stabil, da Corona-nedlukning ikke påvirker dri en af vores rideskole. 
Ansøgning om kommunalt lskud er sendt re digt, ved medlemsoptælling fremgår at over 50 % af TSRs
medlemmer er bosiddende i Tårnby Kommune.
 
Status medlemmer: 
4-5 nye medlemmer i klubben over de sidste to måneder. 
Dorthe udsender velkoms older og link l hjemmesiden per mail l alle nye medlemmer. Dog indtryk i
klubben  om  at  de  nye  medlemmer  ikke  er  bekendt  med  ordensregler  mm.  Dorthe  vil  hænge
velkomstmateriale  op  i  klubben,  så  nye  medlemmer  kan  få  de e  som  fysisk  brev  også.  Bestyrelsen
mistænker at forældre l nye medlemmer måske ikke printer og deler alt informa onen med deres børn. 

Status rideskole:
Emma og Pedro er solgt, nye ponyer er kommet. 
Emily og Emba har opsagt deres s llinger som rideskoleinstruktører. Aktuelt er s llingerne besat af vikar.
Helene  laver  oversigt  over  ansa e,  ledige  s llinger  og  vikarer  l  næste  møde.  Ledige  s llinger  skal
offentliggøres med åben ansøgning e er a ale på generalforsamling forrige år.
Helene og Maria vil  holde møde med Caroline om s llingerne, så vi  får overblik over behovet for nye
instruktører.
Henrik har bemærket øget forbrug af bedøvelse ved skoning af ponyerne. Uvist om enkelte ponyer, der er
dumme, nye ponyer der er utrygge de første gange eller en generelt tendens. Helene beder Henrik om
oversigt over hyppighed og hvilke ponyer, der har behov for bedøvelser, så bestyrelsen kan vurdere om det
er et generelt problem. 
 



Status ansa e: 
Der er kommet to ansøgninger l  s llingen som rengøringsassistent. Helene endnu ikke talt  med disse
grundet sygdom, men hun er klar l det nu. 
I  bestyrelsen  drø et  mulighed  for  at  to  rengøringsassistenter  deler  jobbet,  da  det  kan være  hårdt  at
komme dagligt for én mes arbejde. Helene hører ansøger om deres ønsker omkring jobbet. 

Status arrangementer:
 Julestævne 5-6. december med holdcup i dressur. 
 Hjælperkursus/skyggestævne mhp oplæring af stævnehjælpere udskudt l foråret gr. Corona. 

Grundet Corona planlægges der i år ikke julehygge, Luciaoptog eller juleafslutning.

Status fra undervisningsudvalg:
Undervisningsudvalget  planlægger  meningsmåling  l  klubbens  medlemmer,  så  ønsker  og  behov  kan
afdækkes inden yderligere arbejde på springundervisningen. 
Udvalget vil foreslå opre else af ung-udvalg l generalforsamling l foråret (se udvalgets referat fra 28/10-
20)  og overvejer  mentorordning,  da  indtryk af  mange nye unge medlemmer ikke inkludere ordentlig  i
klubben.
Ændringer i søndagsspringningen: der er nu afsat 10 min mellem hver ekvipage l justering af banen. Hver
ekvipage har stadig 20 min l spring e er banen er re et l. 

Status fra stævneudvalg: 
Mange lmeldte l julestævnet trods ansøgningsfrist endnu ikke nået. Stævneudvalget er i gang med at
finde sponsorpræmier. Hjælperlister vil snart komme op.
Forslag om springklasser  l  passerpigerne  fra  rideskolen lørdag e ermiddag  e er  opsætning  af  banen
(alterna vt søndag morgen inden de rig ge klasser). Maria taler med Caroline om de e.
Ikke muligt at a olde rideskolestævne på Corona-forsvarlig måde aktuelt, e erårs/vinter-stævnet derfor
aflyst. 

Planlagt lukning af ridehal/søndagsspring:
 5-6. december gr. stævne

Bund på udendørsbane:
Vi afventer fortsat svar fra Tårnby Kommune trods adskillige rykninger for de e.
Bunden i den store hal er afre et pænt, desværre ikke vandet e erfølgende gr. Kommunika onsfejl. E er
vanding er banen fin at ride på igen. Dog meget lidt fiber i bunden. Henrik og Jane vander bunden, da den
skal have meget vand, i sær inden springundervisning. 
Det a ales at bunden i den lille ridehal også skal afre es af samme banemand. Lisa indhenter lbud på
de e samt mere fiber i den store ridehal (samt lille, såfremt banemanden lråder det). Tilbuddet vil blive
behandlet i bestyrelsen inden næste møde, så arbejdet kan planlægges hur gt muligt.

Grusvejen
Tilkørslen fra Tømmerupvej er meget hullet, hvilket den bliver hur gt med den trafik der er l og fra vores
klub. Maria taler med Allan om vejen. Helene hører Henrik om han kan re et på vejen inden julestævnet. 



KRKs nye bestyrelse
Vi  har  modtaget  henvendelse  fra  KRKs  nye  bestyrelse  vedr.  samarbejde  mellem  Amager-klubbernes
bestyrelser. Katrine og Kris ne følger op på  de e.

Distriktrådsmøde
Aflyst gr. Corona, afventer ny indkaldelse.

Corona og ridehuset
Det a ales at ophænge håndsprit-dispenere ved lorte-spandene i den store ridehal samt ved barrieren i
den lille ridehal, så det er muligt at beny e redskaber uden risiko for smi e. 

Eventuelt
 Springmateriale: Katrine har kigget på forskellige mulighed for indkøb af springmateriale. Caroline

og Kris ne laver oversigt over hvad vi har og hvad vi mangler. Anja høres også om hun mangler
specifikt materiale l springundervisningen. Planlægges at indkøb materiale inden næste møde.

 Affaldscontainer: o e meget fyldt. Ikke muligt at sæ e ekstra poser nær containerne, da fuglene
river disse op. Det a ales at Henrik kontaktes, når containeren er fyldt og vi har mere affald.

 Lyssensorer i den store ridehal ikke op male. Flere medlemmer har oplevet at lyset går ud, hvis
man ikke rider lige ved sensorerne. Helene vil tale med elektrikeren om justering af sensorerne.

 Episoder med unge medlemmer, der ikke overholder ordensreglementet. Der vil blive taget fat i
forældrene l disse medlemmer, da det er muligt at de ikke kender reglerne. Bl.a. oplevelse med
filmning i ridehal, meget lidt hensynsfuld/vild ridning og spring/løsspringning uden voksen lstede
både i den lille og store ridehal. Helene (og Rikke) følger op på de e. 

Dato for næste møde.
Næste møde bliver d. 12. januar 2021 kl. 19.00.


