
TSR bestyrelsesmøde   8  /2-2021  
Deltagere: Dorthe, Lisa, Rikke og Maria
Fraværende: Helene, Caroline,  Katrine og Kris ne
Referent: Maria

Referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde er godkendt.
Katrine arbejder stadig på anskaffelse af sodavand/slikmaskiner, da hun ikke er lstede i dag, tages punktet
op på næste møde.
Vi afventer Henriks modspil vedr. traktorleje ifm banekørsel. Punktet tages op på næste møde, hvor Helene
er lstede.
Caroline  arbejder  stadig  med  sponsorskilte,  enkelte mulige  sponsorer.  De gamle  skilte  skal  tages  ned.
Punktet tages op på næste møde, hvor Caroline er lstede.
Generalforsamling er d. 15. februar er udskudt på ubestemt d grunder Corona og forsamlingsforbud, ved
næste bestyrelsesmøde (2/3) forsøges at planlægge ny dato.

Status økonomi: 
Udkast l  årsregnskabet netop blevet færdigt inden mødet, bestyrelsen har spørgsmål omkring enkelte
poster,  bl.a.  løn.  Da  den  ordinære  generalforsamling  er  udskudt  (forsamlingsforbud),  kan  Dorthe  nå
redegør for disse ved næste møde. Det kommunale lskud, som plejer at blive overført i december, er først
modtaget i januar 2021 – det er derfor forskudt over nytåret.
Dorthe  har  fået  gennemgang  af  nyt  app-system  fra  DRF,  som  måske  vil  kunne  le e  arbejder  med
betalingsopkrævning og registrering af medlemmer. Dorthe sender informa on ud l bestyrelsen omkring
de e inden næste møde, så resten af bestyrelsen kan afprøve det inden. 
 
Status rideskole:
Rideskolen er fortsat nedlukket. Vores elever betaler fortsat for ridning, det er dog på nuværende dspunkt
ikke  muligt  at  planlægge  hvordan  genåbningen  kommer  l  at  foregå.  Der  arbejdes  med  ideer  på
kompensa on l vores elever -evt. ekstra arrangementer i løbet af foråret/sommeren.
Caroline har informeret om stor e erspørgsel på ridehold, vi har aktuelt meget lang venteliste.
Den sidste pony skulle gerne snart komme, så den bliver vænnet l TSR inden opstart af rideskolen igen. En
anden pony står i boksro med seneskade, men burde påbegynde genoptræning i slut februar/start marts. 
Der har været behov for dyrlæge l bedøvelse at nogle af rideskoleponyerne ifm smed. Helene får overblik
over  de e  l  næste  møde,  så  vi  kan  vurdere  om  det  et  generelt  problem  med  smeden,  enkelte
uru nerede/nye ponyer eller nogle af ponyerne, der slet ikke kan samarbejde omkring smed. 
Der er indkøbt tre nye kedeldragter l de ansa e, da de gamle var slidt helt op. 

Status ansa e: 
Alle ansæ elseskontrakter er printet og ind l videre underskrevet at to fra bestyrelsen. Maria sørger for
sidste underskri er inkl. de ansa es, samt at ansa e og klubben har kopi af kontrakterne. De e sker inden
næste møde.



Status medlemmer: 
Velkomst informa oner er opdateret, så Dorthe kan sende det nyeste l nye medlemmer. 
Kon ngentopkrævelsen kunne trænge l en opdatering, de e sker inden næste indkaldelse.
 
Status fra stævneudvalg: 
Ingen planlagte stævne grundet Corona.

Status fra undervisningsudvalg:
Ingen planlagte undervisning eller kurser grundet Corona. 
Dennis Holst har opsagt sin fast undervisning om mandagen, da han har fået ny s lling – stort llykke l
ham. Undervisningsudvalget vil arbejde på ny underviser og modtager gerne forslag. Undervisningsudvalget
har a alt nyt møde 2/3.

Status arrangementer:
Ingen planlagte arrangementer grundet Corona.

Planlagt lukning af ridehal/søndagsspring:
Ingen planlagte nedlukninger af ridehal grundet Corona.

Bund:
Vedr.  gummigranulat  på  udendørsbanen:  Lisa  og  Maria  arbejder  på  lbud  fra  konsultenter  vedr.  §19
ansøgning l kommunen, de e medbringes l næste møde.
Banemanden har været ude at afre e den lille ridehal, han har sam dig kigge bunden i begge ridehaller
e er.  Han mener  ikke  at  der  er behov  for  mere geopad (fiberstykker) nu,  men anbefaler  os at  vande
banerne mere, da de er for tørre. Maria har talt med Henrik om de e -det er ikke muligt at vande mere lige
nu i frostvejret, da der også har været frost inde i ridehallerne. 
Begge ridehaller og udendørsbanen er blevet saltet, så de ikke fryser l. 
Henrik forsøger sig med at tromle bunden i den lille ridehal med sin traktor, da bunden bliver løs nogle
steder (formentligt grunder løse heste og longering).

Corona og ridehuset
De nye håndsprit-dispenere afventer fortsat ophængning, sker snarest.

Facebook
Bestyrelsen har ikke nedskrevet retningslinjer for hvordan klubbens Facebook-side håndteres. Lisa foreslår
at der beslu es at  alle, som udfylder spørgsmålene,  kan blive medlem af gruppen.  Ansøgere,  der ikke
udfylder spørgsmålene, vil ikke blive accepteret. Opslag har skulle godkendes af bestyrelsen inden de kan
postet på siden, da vi har oplevet uheldige episoder med sure opslag for nogle måneder siden. Vi mangler
dog  egentlig  retningslinjer  for  hvilke  opslag  vi  ønsker  på  siden.  Det  foreslås  at  reklame  opslag  ikke
accepteres medmindre der er lokale-forhandlere med lknytning l klubben. De e punkt drø es på næste
møde, så alle bestyrelsesmedlemmer kan nå at forholde sig l det.

Eventuelt
 Varmepumpe: der har været problemer med varmepumperne i ry erstuen og førstesalen, Helene

og Dorthe arbejder på de e.



 Lejekontrakt med Henrik og Bente, genforhandling skulle være påbegyndt sidste år, men grundet
corona og nedlukning er de e ikke sket. Maria vil tale med Henrik om evt. midler dig forlængelse
af kontrakten ind l forhandlinger kan tages op. 

 Rideskoleponyer  i  den lille  ridehal.  Der er dagligt  afsat  d i  ridehallen l  at  vores ansa e kan
mo onere ponyerne. Henriks ansa e har o e ponyerne løs ude i ridehallen dligere på morgenen,
når de arbejder i stalden. Bestyrelsen har diskuteret og beslu et at der ikke skal øremærkes d l
at ponyerne går på fold i ridehallen, men at ridehallen skal være lgængelig for alle medlemmer
udenfor rideskolens åbnings d ( dligere på dagen under Corona, hvor klubbens ansa e mo onerer
ponyerne). Helene ikke enig i de e. 

Dato for næste møde.
Næste møde bliver d. 2. marts 2021 kl. 19.00.


