
TSR bestyrelsesmøde 13/4-2021
Deltagere: Maria, Lisa, Dorthe, Helene, Caroline, Katrine, Kris ne og Rikke
Fraværende: 
Referent: Rikke

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

Status økonomi: 
Vi  er  inviteret  l  Webinar  14.4.2021,  hvor  vi  skal  se  ,  hvor  vi  skal  se  en  præsenta on  af  et
administra onssystem som kunne være en løsning l at le e Dorthes arbejde og vores samlede overblik
over  rideskolens medlemmer. Dorthe bruger mange mer på at håndtere indbetalinger og ikke mindst
manglende indbetalinger. Ind l videre 15 mer per måned. 
  
Status rideskole:
Vi har fået flere nye ponyer, men ”kvaliteten” er meget svingende. Vi har pt. 13-14 ponyer. Det er svært at
finde brugbare ponyer pga. Corona og aktuelt også Herpesvirus. Torben kan ikke få hjem fra andre lande pt.
Og prisen er steget i Danmark. De nye, vi får, er ikke vant l smed, hvilket genererer meromkostninger i
form af bedøvelse. 
Vi er blevet spurgt om vi har voksenhold, men da mange af vores ponyer er små, vil det ikke kunne lade sig
gøre  pga.  vægtgrænsen.  Helene  meddeler  DRF,  at  vores  ponyer  er  for  små  l  at  have  udelukkende
voksenhold, vi har dog enkelte små voksne på nogle af holdene på de største ponyer.
Der skal bedre styr på opsigelsesprocedureren, så vi ved hvor mange der er på hvert hold – der må stadig
ikke være flere end 10 stk. ad gangen. 

Status ansa e: 
Alle kontrakter er nu i orden og opdaterede.
I standardkontrakterne har de ansa e fri søn/helligdage. De e er et problem med rengøringen, når der er
længere helligdagsperioder.  Det er vig gt, at vi finder en løsning, så der ikke går for mange dage uden
rengøring. Vi mangler nøglerne l toiletrulleholderne – vi kigger alle e er dem.

Status medlemmer: 
Vi har to medlemmer, der er stoppet. Et medlem har fået en mundtlig advarsel pga. gentagne brud på
ordensreglementet. Såfremt gentagen regelbrud vil der næste gang gives en skri lig advarsel. Medlemmet
er under 18 år, og derfor vil Maria tage en snak med forældrene.

Status arrangementer:
Der arbejdes på flere arrangementer i takt med at der åbnes mere op.

Status stævne: 
Klubstævne på TSR 8-9. maj 2021. Vi må se den an i forhold l den herpesvirus, der florerer i øjeblikket.
Der er ét lfælde (af den ikke farlige variant) på Strandgaarden pt. Lige nu isoleret l én hest.
Vi a older klubmesterskab den 2. weekend i september.



Vi taler  om hvad andre  klubber  gør  i  forhold  l  Corona restrik oner.  Må vi  kun være 5  ad gangen i
ridehallen på det dspunkt? Og hvad med parkering? Katrine vil høre vores fælles bestyrelsesgruppe om
hvad de gør. 
Dorthe sørger for opslag om planlagte lukkedage af ridehal/rideskole. Elever betaler 150,- mindre i maj pga.
stævneweekend 8-9 maj.     

Undervisningsudvalg:
Klubbens medlemmer kan igen beny e udendørsbanen, da rideskolens egen bane er i brug igen. Der bliver
testet nye undervisere ,og der er interesse fra klubmedlemmerne og flere melder sig l.
Spring: Vi kan ikke bruge udendørsbanen l andet end gymnas kspring, da bunden ikke er god nok l høje
spring – det er for farligt. Det er et problem at invitere l stævne, når vi ikke selv vil springe på den. Katrine
hører Henrik om vi kan beny e rideskolens bane l stævnet. Eller skal vi springe indendørs ind l klubbens
bane er lavet (såfremt det er lladt i t Corona restrik onerne)?
Michael Ladegaard er fast instruktør hos Lykke om torsdagen. Anja er på TSR onsdage. 

Bund på udendørsbane:
Kommunen er skep ske pga. gummibunden i forhold l grundvand/forurening og vil have en §19 ansøgning
udfyldt. Det er en dyr og omstændelig proces oveni et Corona år, der har udskudt det hele i forvejen. Vi skal
have en ny afstemning l generalforsamling, så vi kan få det løst og så vi får en bane vi kan ride på igen.

Leje for brug af Henriks traktor l banekørsel:
Vi venter stadig på lbagemelding. Helene vil tale med Henrik om det.

El:
Vi kan ikke bare  få  lyset i  den lille  hal ski et,  da  der  ikke  længere  produceres  løsdele.  Lyskilderne er
forældede. Vi har ikke budget l at få udski et det hele. Udendørsbanen kan vente, da det nu er blevet lyst
længe. Vi er nødt l at få nye lamper i den lille hal. Helene hører vores elektriker Claus ad – det må ikke
overs ge 50.000,- 

Evt.
Sodavandsmaskine: 
Sodavandsmaskine; Kathrine har undersøgt markedet for brugte maskiner og fundet en lsvarende vores 
slikmaskine l 4.500 kr. Den skal dog a entes i og transporteres l klubben. Der ønskes 200,- i depositum, 
hvilket Dorthe sørger for at han modtager. 

Udstyr: 
Kopimaskine: der er nu indkøbt og opsat ny kopimaskine/printer på 1. salen

Sponsorater:
Sponsorskilte, stadig ingen lbagemeldinger fra de sponsorer, som har skilte hængende. Som a alt dligere
skal skiltene tages ned, når det er muligt at forsamles l de e. Der arbejdes på at finde nye sponsorer.



Bestyrelsen taler om opre else af et sponsorudvalg, evt. punkt l generalforsamlingen. Hvis medlemmer er
interesseret i sponsorarbejde kan de henvende sig l bestyrelsen. Vi lægger et opslag op i vores FB grupper 
også og ser om ikke det kan skabe lidt interesse også.

Sekretariatet:
Der skal ryddes op. Der ligger en masse rideudstyr og kasser med alt muligt. Vi forhører os hos dligere op-
staldere om det er deres og om det er noget der bliver hentet.

Instagram TAKEOVER:
Mathilde, Caroline og Kris ne har gjort det i én uge ad gangen. Mille gør det i næste uge. Det har genereret 
større interesse om profilen og det er en sjov måde at vise rideskolebørnene om hverdagen som heste ejer.
Mathilde havde præsenteret alle rideskole-ponyerne og selvfølgelig sig selv og Zak. Caroline og Kris ne me-
get om deres hverdag med Fiona og Ask. Vi ser på om ikke nogle af passerpigerne kunne tænke sig at prøve.
De e kræver naturligvis forældrenes accept samt at de får at vide at man ikke må filme andre børn uden at 
der er sagt ok. 

Generalforsamling:
DRF foreslår, at vi planlægger en ordinær generalforsamling, hvor vi beder medlemmer melde om de vil
komme fysisk eller online. Vi kan jo (snart) forsamles 50 udendørs, så man kunne gå e er de e.  Maria
arbejder på en løsning i samarbejde med DRF, så vi overholder vedtægterne vedr. generalforsamling.  Det
er presserende i forhold l hvad vi gør med bunden på udendørsbanen. 
Hvis mere end 50 ønsker at komme fysisk, må nogle enten afgive fuldmagt l andre eller i stedet deltage 
online. 
Vi må hur gt finde en dato og får indkaldt l det. Sam dig skal vi have skrevet vores forslag omkring $19 
ansøgning og alterna ve bundtyper, inkl. valgmuligheden, at vi ikke gør noget (som blev e erspurgt ved 
den ekstraordinære generalforsamling sidste år).

Dato for næste møde.
Næste møde bliver 11. maj 2021 kl. 19.00.


