
TSR bestyrelsesmøde   26  /9-2022  

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

Opfølgning på dligere referater
 Printeren er stadig svær at anvende, skal tændes via app på telefon, printer langsomt og bruger 

meget blæk. Det a ales at der skal indkøbes ny, Maria er tovholder.
 Julehygge bliver onsdag d. 21. december 2022, der bliver formentlig a oldt højdespringning som 

de dligere år. Mere informa on om julehyggen kommer i start november.
 Maria og Katrine er endnu ikke kommet videre vedr. sponsorskilte i ridehallerne.
 Automaterne bliver ved med at kortslu e strømmen, trods elektrikeren har været på sagen før. 

Helene tager kontakt l elektrikeren igen. 

Status økonomi
Saldo  i  banken er  lav  lige  nu,  men vi  får  kommunalt  lskud snart.  Vores  elregning  ser ud  l  at  blive
fordoblet. Ellers har vi ind l videre ikke oplevet store priss gninger på vores faste udgi er, men vi følger
selvfølgelig udviklingen omkring infla on i samfundet. Vi arbejder på sensorbelysning, så lyset i klubben
ikke brænder unødigt. El-kedlen bliver udski et. 
Betalingssystemet Zakobo kommer ikke l at blive en god løsning. Registrering og opfølgning i systemet er

dskrævende  og  meget  rodet,  da  vores  elever  rela vt  o e  ski er  hold.  Betalingen  ikke  al d  trækkes
korrekt via systemet grundet ændringer i holdene. Dorthe afmelder derfor systemet, og vi går lbage l
den manuelle registreringsmetode fra dligere.

Status rideskole
Der er netop a oldt rideskolestævne, som er gået rig g godt. Desværre var Apollon halt lige inden stævnet
og kunne derfor ikke ride med. Caroline kan ikke selv have alle poster sam dig, og bestyrelsen har derfor
beslu et,  at  der  bør  lstræbes  at  flere  bestyrelsesmedlemmer  (eller  ru nerede  klubmedlemmer)  er

lstede. Der er behov for en med ansvar for dommertårnet (rideskoleforældre må ikke være dommere),
cafeteriet og en ”spørg mig”-person. Dorthe står for cafeteria, Maria står for dommertårnet og ”spørg mig”
posten  fordele  fra  gang  l  gang.   Med  ansvarspost  er  det  ikke  ment  at  vi  nødvendigvis  er  på  den
pågældende post hele den, men vi har ansvar for at videregive stafe en l anden kyndig person, hvis vi
ikke kan være der. 
Maria bliv arbejde på muligt for online lmelding l frem dige stævner, da der med det øget antal stævner
ikke mindre behov for venteliste. Næste stævne i november bliver prøveklud for online lmelding. 
De nye ponyer er rig g gode og kunne deltage i rideskolestævne allerede.
Hjemmesiden vedr. hold og instruktører skal opdateres, Helene giver besked l Maria omkring de specifikke
re elser. 
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Vi har fokus på bundene i  boksene i rideskolestalden, da flere ponyer har ha  hovbylder og sur stråle.
Helene taler med Henrik om det.

Status ansa e
Marika og Nikoline mangler ansæ elseskontrakter, Helene er på sagen. 

Status medlemmer
Der er kommet et par nye medlemmer, der er nu 70-80 medlemmer i rideklubben.
Maria arbejder på ny fane på hjemmesiden ”Ny på rideskolen”, hvor nye rideskoleelever og deres forældre
kan læse mere om rideskolen, forskellen på klub og rideskolen og blive klogere på overgang fra rideskole l
klub, når eleverne er blevet lstrækkelig ru nerede. 
Tilmeldingsblanke en for klubmedlemmer sender ikke informa oner om fødselsdato direkte l Dorthe,
hvorfor hun o e må skrive direkte l medlemmerne om de e. Maria re er blanke en, så det fungere
fremover. 
Vi er oplyst, at et dligere medlem har beny et banen flere gange uden at betale. Vi arbejder videre på
vores overvågningssystem l klubben, så bl.a. de e bliver le ere at bevise og betaling kan indkræves.
Klubtøjet  har  været  en  sej  omgang.  Stor  lslutning,  men  desværre  problemer  med  trykket  og  lange
reklama oner. Informa onen vedr. klubtøjet har været over flere systemer, som har gjort svar den unødig
lang. Vi har lavet blanket på hjemmesiden l frem dig bes lling af klubtøj, dog skal forringe omgang være
færdigbehandlet først.

Status stævneudvalg
Klubstævne med klubmesterskab i start af oktober, over 60 starter lmeldt begge dage

Status undervisningsudvalg
Ingen planlagt kurser eller events lige nu

Status arrangementer
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)
XXX december Lucia
21. december julehygge
Julefrokost
søndag i marts 2023 enkelt arbejdsdag
februar/marts rideskolestævne i spring
søndag i april 2023 enkelt arbejdsdag
weekend i sensommer 2023 arbejdsweekend
(4 rideskolestævner årligt)
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Eventuelt
 Køleskab:  Dorthe har undersøgt  køleskabet.  Displayet  viser  forkert  temperatur,  der  er  i  stedet

termometer direkte i køleskabet, der viser at køleskabet fungere. Derfor ikke behov for indkøb af
nyt køleskab lige nu. Køleskabet tømmes og slukkes mellem arrangementer for at spare strøm.

 Julefrokost: ak vitetsudvalget arbejder på at finde dato l julefrokost, nærmere informa on vil
følge

 Svar  på  høringsbrev  fra  Tårnby  Kommune:  Katrine  har  modtaget  svaret  og  sender  det  l
bestyrelsen, diskuteres på næste møde.

Næste bestyrelsesmøde: dato afventer
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