
TSR online-bestyrelsesmøde   30  /  3  -2022  

Tilstede: Helene, Katrine og Maria, 
Fraværende:  Dorthe, Melanie, Kris ne, Mille  og Sille
Referent: Maria

Status økonomi
Bank har e erspurgt opdaterede legi ma onsoplysninger, trods de e blev sendt sammen med ansøgning
om kassekredit i e eråret. Maria har sat Dorthe på sagen.

Status rideskole
Der er kommet 2 nye ponyer, de er begge fine på banen, men den ene kan være noget sur og voldsom i
stalden. Vi ser om den ikke falder lidt l ro, når den er faldet l.
Caroline og Maria har talt  sammen om evt. part-ponyer, de e er også nævnt for Henrik. Vi skal se om
økonomien i det kan løbe rundt.
Noget  af  udstyret  på  rideskolen  er  meget  slidt.  Katrine  og  Maria  ryddet  op  i  udstyr  på  1.  salen  l
arbejdsdagen, en del blev kørt bort. Katrine vil gennemgå udstyret på rideskolen, så vi kan få indkøbt nyt.
Gennemgangen kan evt. gøres på arbejdsdagen i maj, hvor vi også planlægger oprydning ved rideskolen. 
Vi  har  fået  melding  om,  at  det  ikke er  al d  at  ponyerne står  på  linje  på banen,  når  de  s gles,  og  at
striglerposerne o e ligger på jorden. Vi vil indkøbe knager l ridehallen, så poserne kan hænge, og ingen vil
falde i dem. Helene indskærper sikkerhedsreglerne for instruktørerne. 
Ops gningstabure en i den lille hal er gået i stykker, der mangler en på rideskolensudendørsbane og på
dressur-udendørsbanen. Vi bes ller derfor 3 nye.
Der  planlægge  4  årlige  rideskolestævner  fremover  i  faste  weekender;  sidste  weekend  i  februar,  maj,
september  og  november  –  datoer  kan  dog  variere  lidt,  såfremt  ekstraordinære  arrangementer  i  de
planlagte weekender. 

Status ansa e
Caroline har fået lønregulering, Maria sørger for kontrak llæg.
Kris n Hein-Hansen skal l Tyrkiet nogle måneder, måske bliver hun dernede. Der er fundet fast vikar l
hendes hold resten af denne sæson.

Status medlemmer
Vi nåede rig g meget l arbejdsdagen, selvom der kun var ganske få deltagere, stort tak l alle deltagere. 
Næste arbejdsweekend vil vi få færdiggjort barrieren i den store hal, oprydning og afvaskning i den lille hal
inkl. skabe og evt. oliering af barriere her også. Rideskolen inviteres med l arbejdsdag på rideskolen. 

Status stævneudvalg
Februar stævnet er gået godt. Stævneudvalget er i gang med forberedelser l stævnerne i maj. 
Der er kommet dato for klubmesterskabet, det bliver d. 1.-2. oktober 2022.



Status undervisningsudvalg
Ro på omkring søndagsspring i t dligere, dog stadig lidt problemer med at ikke alle husker at hjælpe med
at sæ e banen op eller ned.
Der er kommet forespørgsel på dressurkursus med Me e fra Ry er Mentalitet,  vi arbejder på om der er

lslutning l sådan et kursus.

Status arrangementer
24. april rideskolestævne med mesterskab (ridehal/baner lukket under stævnet)
7. maj dressurstævne (ridehal/baner lukket under stævnet)
15. maj klubstævne (ridehal/baner lukket under stævnet)
25-26. maj 2022 arbejdsweekend
Juni rideskolestævne

Lejekontrakt
Der er a oldt møde mellem bestyrelsen, Henrik og Bente, udkast l nye kontrakt er under udarbejdelse.

Eventuelt:
 Vandingsanlægget l udendørsbanen  : har været defekt, men er repareret nu. Anlægget er desuden

reguleret, så hele banen kan vandes ( dligere har det været et problem at det ikke kunne på helt
ind på midten. 

 Tømmerup Bylaug  :  Klubben laver sammen med Tømmerup Bylaug en anmodning om vejchikaner
på Tømmerupvej det første stykke fra Englandsvej,  da der er  kommet meget mere trafik. Vi  er
bekymret for vores medlemmers sikkerhed, når de kommer l fods eller hest. 

 Blanke erne på hjemmesiden:   er opdaterede, da der har været problemer med at vi ikke modtog
de indtastninger, som folk laver. De burde fungere nu.

 Klubtøj:   salg af klubtøj har været en stor succes. Der kommer snart en ny omgang tøj l salg. Denne
gang vil bes lling foregå over hjemmesiden, Maria laver blanket. 

Næste bestyrelsesmøde: dato ikke a alt, da meget få fremmødte l de e møde.


