
TSR bestyrelsesmøde   2  /  5  -2022  

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

Opfølgning fra dligere referater
Sponsorskilte – der er endnu ikke fundet nye sponsorer, Maria og Katrines punkt.
Printervejledning – Dorthe laver den i weekenden.
Ansæ elseskontrakter – Maria tjekker at de er underskrevet og udleveret
Knager l den lille hal – Maria ser på sagen
Sikkerhedsregler for instruktører – Helene skulle tale med instruktørerne, punktet tages op på næste møde.

Status økonomi
Bank har fået de opdaterede legi ma onsoplysninger for hele bestyrelsen. I vores vedtægter står ”Klubben
tegnes af formand og næs ormand i forening med et bestyrelsesmedlem ”, hvilket også gælder vores kon
i  banken.  De e  er  besværligt  for  kasseren,  da  banken  ikke  ser  kasseren  som  et  af  de  tegnende
bestyrelsesmedlemmer.  Bestyrelsen  overvejer  derfor  at  foreslå  vedtægtsændring  l  næste
generalforsamling,  så  det  ændres  l  at  klubben  tegnes  af  formand  og  kasserer  i  forening  med
bestyrelsesmedlem. 
Økonomien er fin ud.

Status rideskole
Rideskolen har behov for indkøb af materiale l ponygames – vores specialhold kan ikke rig g fungere
uden. De e bevilges, Dorthe indkøber materialet. 
Årets første rideskolestævne er a oldt, og det er gået rig g godt. Det næste a oldes 26/6-22. Der har
været lidt med oprydningen e er stævnet – ikke alt materiale var kommet ind i containeren. Dorthe gjorde
køkken og ry erstue ren e er stævnet. Øvrige rengøring skal udføres af vores rengøringsassistent som ved
andre stævner. 
Caroline får brug for hjælp l transport af piger og udstyr, når ponyerne skal på sommergræs og retur.
Maria skriver opslag l resten af bestyrelsen. 
Elsa kan ikke bruges på rideskolen, da hun bider meget. Kenzo er lidt stor og hur g, men Caroline prøver at
få det l at virke. Mar n har udslæt og ikke kunne bruges, vi afventer udmelding på hvornår han er klar
igen.
Der  har været  en  del  forespørgsel på  rabat  ved ridning  flere  hold om ugen,  hvor  et af  holdene er  et
specialhold (spring eller ponygames). Prisen for disse er højere, da der er færre på holdene og der bruges
ikke d på strigling af hestene. Maria og Dorthe ser på om det vil være muligt at give rabat – i så fald vil det
gælde fra e er sommerferien.
Dorthe vil arbejde på at få Zakobo op at køre fra sommerferien. 



Status medlemmer
Hverken nye medlemmer eller opsagte medlemskaber siden sidste møde.
Næste arbejdsdag nærmer sig, Mille har ophængt plakater om de e. Der arbejdes på liste over ng, som
skal  laves.  Vi  håber  på stor lslutning,  så  klubben kan få  et  ansigtslø ,  blandt  andet færdigoliering af
ridehal, blå plader over barriere i ridehal, generel oprydning, maling af spring mm. Rideskolen er inviteret l
søndagen, da der er rig g mange ng på rideskolen, som trænger l en oplø ning. Da rideskolen har mer
om lørdagen er det ikke hensigtsmæssigt at lave nogle af disse ng der. Vi vil gerne have olieret den lille
hal, gennemgået udstyr, oprydning i udstyr på barriere, reparere barrieren mm. 
Forslag l ng, som bør tages med på listen, kan sendes l bestyrelsen.
Klubtøjs-salget er i gang igen. Maria arbejder på blanket l bes lling på hjemmesiden. Katrine står for tøjet
og salget. 

Status stævneudvalg
To endags-stævner her i maj. Katrine eller anden repræsentant for stævneudvalget ikke lstede l mødet,
hvorfor punktet ikke er diskuteret yderligere.
Klubstævne igen 1-2. oktober 2022 (obs rideskolen lukkes lørdag d. 1. oktober)

Status undervisningsudvalg
Planlagt kursus med Me e fra Ry er Mentalitet her 13-14. maj.

Status arrangementer
13-14. maj  Ry er mentalitetskursus, delvis  teori (ry erstuen vil  være lukket under teori-delen,  såfremt
kurset a oldes der. Ridebanen/hallen er ikke lukket under kurset med ridning-delen, men vi opfordrer
vores medlemmer l at vise hensyn l kursusdeltagerne).
8. maj dressurstævne (ridehal/baner lukket under stævnet)
15. maj klubstævne (ridehal/baner lukket under stævnet)
25-26. maj 2022 arbejdsweekend (ridehal/baner ikke lukket, med arbejdsdagen har fortrinsret og kan bede
ry ere forlade banen).
26. juni rideskolestævne  (ridehal/baner lukket under stævnet)
8. juli rideskoleponyer på sommergræs
15. august rideskoleponyer hjem fra græs
25. september rideskolestævner (ridehal/baner lukket under stævnet)
1-2. oktober klubstævne (ridehal/baner lukket under stævnet)
27. november rideskolestævne (ridehal/baner lukket under stævnet)

Lejekontrakt
Bente  og  Henrik  har  afleveret  udkastet  l  lejekontrakten  l  gennemgang  i  bestyrelsen.  Grundet  det
sparsomme  fremmøde  i  dag,  er  kontrakten  ikke  gennemgået.  Maria  sørger  for  at  alle
bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at læse kontrakten inden næste møde.



Eventuelt:
 Vanding    af    udendørsbanen  :   banen har været meget meget tør den sidste d. Maria taler med

Henrik om vandingen. Henrik vander typisk om formiddagen, men de flere rider om e ermiddagen.
Bestyrelsen overvejer derfor mulighed for mer på vandingsanlægget, så det kan ske automa sk
først på e ermiddagen. 

 Slikautomat og el:   Automaterne sprænger sikringerne. Helene ville tale med elektriker om der kan
gøres noget. Alterna vt må vi se e er ny automat. Vi har fået en henvendelse vedr. en ny automat,
som Maria undersøger nærmere. 

 Lamingeringsmaskine:   maskinen er blevet væk. Maria leder e er den. Hvis den ikke findes, må vi
anskaffe en ny.

 Informa onsmøde om fri dsordning i Tårnby kommune:   Dorthe vil invitere Caroline med l mødet
d. 18. maj, da det kan have relevans for rideskoledri en. Hvis ikke Caroline kan tage med Dorthe,
må anden deltager findes. 

 DRF rådsmøde i D1: a oldes d. 8. juni 2022. Maria har videresendt indkaldelsen l Katrine – obs
samme dag som vores næste bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde: 8. juni 2022 kl. 19


