
TSR online-bestyrelsesmøde   15  /  2  -2022  

Tilstede: Dorthe, Rikke, Helene og Maria, 
Fraværende:  Katrine, Melanie  og Sille
Referent: Maria

Opfølgning fra sidst
 Sponsorskilt, sponsorer l nye skilte skal findes.
 Printervejledning endnu ikke lavet, Dorthe vil se på det.
 Målsætning –  Maria og Katrine arbejder på udkast
 Elektriciteten l automaterne og det nye komfur er ordnet. Lysstofrør i ridehallen er udski et.

Status økonomi
Maria har sendt klage l banken over forløbet med kassekredit-ansøgning og været i dialog med dem. De
beklager meget. Vi var ikke blevet godkendt l kassekredit, men banken fik aldrig formidlet de e l os,
trods flere ugentlige henvendelser fra os. Vi har ikke længere behov for kassekredit og lader derfor sagen
slu e nu.
Dorthe er i gang med at opsætning af Zakobo systemtet l rideskolen sammen med Caroline.
Årsregnskabet er godkendt af revisoren.
Vi har fået en større regning på indfrosne feriepenge l vores ansa e, som betales nu.

Status rideskole
Svært at planlægge dato for rideskolestævnet, da dato hvor både Dorthe og Helene har fri og der ikke er
andre arrangementer er svær at finde. Maria taler med Caroline om de e.
Afventer ny pony, den har været forsinket da Torben har været syg med Corona.

Status ansa e
Nikoline mangler stadig at få udfyldt standard vikar-kontraktet, Helene følger op på de e.
Caroline  e erspørger  computer  l  administra vt  arbejde,  ind l  nu  har  hun  må e  klage  det  på
arbejdstelefonen, hvilket ikke er op malt (mange mails og nu nyt medlemssystem).

Status medlemmer
Et par nye medlemmer har meldt sig ind. Flere medlemmer er fly et fra TSR.
Der har igen været klager over medlemmer/opstaldere på TSR. Bestyrelsen har diskuteret og håndteret
disse. 

Status stævneudvalg
Stævne er 26.-27. februar er under planlægning i udvalget. Rig g mange dressurstarter, lidt mindre i spring.

Status undervisningsudvalg
Anja er startet med at undervise i dressur om rsdagen i stedet for Cecilie.



Status arrangementer
26-27. februar klubstævne (ridehal lukket under stævnet)
marts kursus med Ida Hofman-Bang (ridehal lukket under kurset)
marts rideskolestævne med mesterskab (ridehal lukket under stævnet)
19.-20. marts 2022 arbejdsweekend og skyggestævne (ridehal lukket under arrangementet)
7-8. maj klubstævne (ridehal lukket under stævnet)
Maj 2022 arbejdsdag
Maj/juni rideskolestævne

Lejekontrakt
Alle er nu raske, Helene taler med Henrik og Bente om dato. 


