
TSR bestyrelsesmøde   29  /  8  -2022  

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

Kris ne Hein-Hansen har meldt sig ud af bestyrelsen, da hun er fly et l Tyrkiet.

Status økonomi
Økonomien ser stadig fin ud. Vi taler om økonomi og infla on ved næste møde, når Dorthe er lstede.
Helen vil undersøge prise for opsæ else af sensorer l lys i indgang og toile er. 

Status rideskole
En ene at de nye ponyer, fra før sommerferien er netop ski et ud med en ny pony, den er rig g fin og går
allerede med på holdene.  Den anden af  de  ponyer  fra før sommerferien forsøges  stadig at  få  klar  l
holdene, men den er ikke brugbar l elevhold lige nu. Vi har derfor 12 gode ponyer og 1 under opridning.
Kris ne Hein og Nina Vad er stoppet som instruktører, Marika Frey er ansat og under oplæring. Vi kender
Marika fra dligere, da hun selv har været elev  og passerpige  på rideskolen, og hun kender derfor også
rideskolen godt allerede.
Caroline ønsker sig at kunne åbne et vindue på kontoret om sommeren, da det bliver meget varmt derinde.
Maria taler med Henrik om det.
Caroline har fået ny computer l  brug i  kontor den. Der er stadig bøvl med printeren, den er svær at
anvende, er langsom og bruger meget blæk – punktet tages op igen på næste møde.
Rideskolestævnet 27/11 bliver fly et l 20/11, da 27/11 er 1. advent. 

Status ansa e
Helene vil tjekke at alle ansa e har underskrevne kontrakter. 

Status medlemmer
Helene  har  undersøgt  priser  for  overvågning  af  området,  umiddelbart  ser  det  noget  dyrt  ud,  men  vi
undersøger videre.
Katrine vil gerne være pant-ansvarlig, men hun har behov for konto på pantsta onen i Fields – de e får
hun. 
Vi har oplevet en meget s lle klub hen over sommeren, men svært at afgøre om det er grundet ferie, de
mange skadede heste område eller udtynding af klubmedlemmer. Status på medlemsantal og indtalinger at
klubkon ngent for 2. halvår ved næste møde, hvor Dorthe er lstede. 

Status stævneudvalg
Afventer nyt møde der a oldes snart. Næste stævne er klubstævne med klubmesterskab i start af oktober.

Status undervisningsudvalg
Ingen planlagt kurser eller events lige nu



Status arrangementer
25. september rideskolestævne i dressur (ridehal/baner lukket under stævnet)
1-2. oktober klubstævne (ridehal/baner lukket under stævnet)
20. november rideskolestævne (ridehal/baner lukket under stævnet)
3-4. december klubstævne (ridehal/baner lukket under stævnet)
søndag i marts 2023 enkelt arbejdsdag
februar/marts rideskolestævne i spring
søndag i april 2023 enkelt arbejdsdag
weekend i sensommer 2023 arbejdsweekend

Eventuelt
 Udendørsbane: svært at vande op malt med vandlingsanlægget, Henrik har kørt med vandvognen

også. På næste møde må drø et om vi har økonomi l at ændre på vandanlægget og anskaffe
tromle. Flere bogstaver er gået i stykker, Katrine vil sørge for nye. Uret er i stå, Maria ser på det. 

 Printervejledning: endnu ikke udarbejdet
 Ændring  af  ridehusplanen: Maria  opdaterer  ridehusplanen  i  hht.  den  afsa e  d  l  lu  af

rideskoleponyer i den lille hal om morgenen. 
 Varmepumperne: skal  snart  bruges  igen,  Emma  er  instrueret  i  at  rengøre  disse  og  vil  blive

påmindet om grundig rengøring inden de skal i brug.
 Klubtøj: 2. omgang af klubtøjet at været dskrævende, trykket har ikke været godt, faldet af og

deraf flere reklama oner. Der er dog godt lslutning l projektet.
 Julehygge: endnu ikke fastlagt hvornår de e a oldes, men gerne ifm højdespringning. Melanie vil

evt. lave quiz.

Næste bestyrelsesmøde: 26/9-2022


