
     
 

TSR bestyrelsesmøde 20/7-2021
Tilstede: Dorthe, Helene, Maria, Melanie og Kris�ne
Fraværende: Katrine, Rikke og Sille
Referent: Maria
 
Opfølgning fra sidst

 
Status økonomi
Vi har modtaget mere i lokal�lskud end forventet, derfor råd �l både lys og bane uden at vi skal søge fonde 
om �lskud. 
Helene har forsøgt at indhente flere �lbud på lys, men har ikke fået �lsendt �lbud som firmaerne ellers 
havde lovet. Det vedtages derfor at vi bruger Bohs El-service, som er det �lbud der blev godkendt på 
generalforsamlingen.  Helene igangsæ�er lys-renoveringen, vi skal dog være opmærksomme på at vi kun 
betaler for li� én gang.
Bestyrelsen har set præsenta�onsvideo fra økonomisystemet Zakobo. Umiddelbart virker det rig�g godt, 
men tvivl om hvor stort tastearbejde der alligevel skal gøres hver måned. Det a�ales at Dorthe undersøge 
evt. bindingsperiode og kan afprøve systemet over et halvt år. 
 
Status rideskole
Tårnby Kommune har meddelt at de grundet nedskæringer ikke længere vil have ungdomsskole (mandage 
e�ermiddage). Helene taler med Caroline om opre�else af 2-3 ekstra ridehold og a�ale om instruktører �l 
disse hold. Vi har stadig mange mulige elever på venteliste, så det forventes at de nye hold kan fyldes op 
med det samme og der derfor ikke vil være økonomisk konsekvens af ungdomsskolens ophør.
 
Status ansa�e
Emma Hansen er ansat som rengøringsassistent fra d. 1. juli 2021, Maria sørger for kontrakt. Som �dligere 
vedtaget vil kontrakt for rengøringsassistenter fremover inkludere, at der forventes rengøring ved 
arrangementer  samt at der ikke kan undværes rengøring ved flere sammenhængende helligdage. Dog også 
a�alt søn/helligdags�llæg.
Der bliver igen gjort opmærksom at vikarer skal have �dsbegrænset kontrakt i�t at de skal være dækket af 
vores arbejdsgiverforsikring. De�e gælder også ved banekørsel.
 
Status medlemmer
Kon�ngent opkrævning for 2. halvår 2021 er netop udsendt.
Aktuelt 67 ak�ve medlemmer, 2 stævnemedlemmer og 1 medlem i restance. 
Ved næste møde tages punktet om målsætning op.
 

Sponsorskilte i ridehal: Caroline er ikke længere i bestyrelsen, opgaven overdrages derfor �l 
sponsorudvalget, som blev opre�et på generalforsamlingen 

●

Traktorleje - vi afventer stadig Henriks modspil vedr. leje af hans traktor �l brug under banekørsel●
Oprydning på 1. salen – punktet afventer �l næste møde, hvor Katrine er �lstede●
Rideskoleudvalg - på GF foreslået opre�else af sådan udvalg, Helene taler med Caroline om det e�er 
sommerferien.

●



     
 

Status stævneudvalg
Planlagt klubmesterskabsstævne 11-12. september 2021, ind�l videre ikke planlagt andre stævner. 
Stævneudvalget har ikke ha� møde siden sidst, derfor ikke andre �ng at bere�e.
 
Status undervisningsudvalg
Udvalget har ikke holdt møde siden sidst. 
Anna Svemark er udtrådt af udvalget, da hun primært rider i KTR nu. Anna vil derfor ikke længere stå for 
Sarah van Deuers undervisning, der er lagt op �l at en af Sarahs elever skal overtage. Hvis ingen overtager, 
vil Maria overtage i en periode. Sarahs undervisning holder dog ferie lige nu.
Der vurderes at der er behov for anden dressurundervisning i klubben end Sarah og Be�es undervisning. 
Anja har fået et par elever i dressur også. Såfremt Anja har flere elever om ugen kan hun �lbydes fast dag, så 
det bliver le�ere for medlemmer at melde sig �l undervisning. 
 
Status arrangementer
11-12. september klubstævne med klubmesterskab
Planlægges arbejdsweekend i august, dato kommer, bestyrelsen arbejder på liste over opgaver, der skal 
løses denne dag.
Rideskolestævne �l e�eråret.
 
Planlagte lukning af ridehaller eller aflysning af søndagsspring
Ridebanerne vil være lukket i weekenden 11-12. september samt �l arbejdsdagen.
 
Udendørsbane
Maria har overtaget kontakten �l banemanden. De har meget travlt her i sommeren, men vil kunne lave 
udendørsbanen med start i uge 35, færdig senest torsdag i uge 36, så vi kan nå at vande og køre banen 
grundigt fredag inden vores klubstævne. Hvis det bliver muligt vil banemanden lave banen �dligere (starte 
ugen før). Prisen for bortkørsel af toplaget fra banen bliver knap. 16.000 kr før skat. Maria kontakter Be�e 
vedr. afsætning af det gamle toplag. Det a�ales, at vi deler regningen for bortkørslen.
Bunden i den store ridehal er meget tør og igen begyndt af være ujævn. Vi er �dligere blevet gjort 
opmærksom at den bliver ujævn, hvis den får lov at tørre ud. Helene taler med Henrik om vandingen. 
Maria hører banemanden om vi kan få jævnet bunden igen, når han alligevel er ude hos os med maskinerne. 
 
Lejekontrakt
Vi er e�erhånden kommer godt over usikkerhed på frem�den i�t. covid-pandemien og nedlukning af 
rideskolen. Det beslu�es derfor, at vi er klar �l genforhandling af lejekontrakten med Henrik og Bente. De 
inviteres med �l næste møde.
 
Eventuelt

Online undervisning -  flere medlemmer gør brug af de�e, da det giver undervisningsmuligheder, 
der ellers ikke kan �lbyde i klubben aktuelt. Ind �l nu ikke været problemer med online 
undervisning, men det forudses at kunne skabe problemer �l e�eråret når flere rider sam�dig 
indendørs. Bestyrelsen beslu�er derfor at online-undervisning skal bookes ligesom egen-underviser 
senest 24 �mer forinden, både på tavlen i ridehallen og online på Facebook under "Klubben TSR". 
Derved kan ry�ere, der ikke vil være i ridehuset sam�dig med video-optagelse, kunne ride på andre  

●



     
 

 
 
 
Næste møde: torsdag d. 19. august 2021 (med Bente og Henrik)

�dspunkter. Det s�les mod at online undervisning ikke bookes i �dsrummet kl. 15-20 på hverdage. 
Vi revurderer om nogle måneder om reglerne giver mening.
Printer - Den nye printer er ikke let at bruge. Kris�ne og Melanie vil udarbejde en instruks, som 
Maria printer og laminere ved printeren, så alle kan se hvordan den skal bruges.

●

Router -  Der er kommet ny router fra vores udbyder, Dorthe vil sæ�e den op.●
Vedtægtsændringer - vedtægtsændringer fra GF 2019 fremgår ikke af vedtægterne, Maria sørger for 
at få disse opdateret.

●

Hjælperchampionat - Da det er svært at skaffe hjælpere �l stævne og arrangementer vil vi forsøge 
med hjælperchampionat. Det har virket for andre klubber.  Det a�ales at 1 �mes arbejde giver 1 
hjælperpoint. Pointene registreres hos stævneudvalget og offentliggøres på hjemmesiden af Maria - 
ligesom de andre championater. Det træder i kra� fra d.d.

●


