
TSR bestyrelsesmøde   7  /11-2022  

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

Opfølgning på dligere referater
 Maria har købt ny printer, den kommer snart.
 Maria og Katrine er endnu ikke kommet videre vedr. sponsorskilte i ridehallerne, det a ales at 

tages op l arbejdsdag i foråret (hvor væggene i ridehallen skal ensartes). 
 Katrine har talt med Jesper om at få tjekke vores automater igen, det kan være at de kan laves og 

der derfor ikke skal købes nye. 
 Maria skal se på knager i den lille hal.

Status økonomi
Økonomien ser fornu ig ud, selvom vi stadig mangler den sidste del at kommunalt lskud.

Status rideskole
Tilmelding l næste rideskolestævne er i fuld gang online, det ser ud l at gå fint. 
Flere af sadlerne trænger l smårepara on af remme og syninger, men lpasning af sadlerne l ponyerne
bør også e erses af sadelmager. Maria taler med Caroline om indhentning af lbud for at få tjekket alle
sadler, da det kan blive en større udskrivning.
Mille indhenter oplysninger og billede af de forskellige undervisere, så hjemmeside kan opdateres med
denne informa on.
Olof er on and off halt, vi mistænker at han ikke kan tåle arbejdsbelastningen som rideskolepony, selvom
han  e erhånden  er  blevet  en  god  rideskolepony.  Beauty  er  halt,  måske  får  hun  behov  for
dyrlægeundersøgelse, men det er Henriks beslutning. Der er ikke givet ormekur e er sommergræs, det kan
være årsagen l at Kenzo, Carina og Lo e er meget tynde. 
Der er stadig et problem med bundene i rideskoleboksene i den lille stald, de er meget våde og vi har ha
flere pony med sur stråle og hovbylder. 
Lucia-arrangement er under planlægning,  a oldes d.  5/12. Dorthe passer køkkenet.  Melanie kan være
Spørg-mig/julemand. Vi er nødt l at aflyse de sidste 2 hold, da ponyerne skal bruges l Lucia-opvisningen
og photoshoot. 
Vi har en elev på rideskolen som er i stor restance, Dorthe har gang i forhandlinger. 
Mille har a ale med børnehave om at komme onsdag formiddag i 5 uger, så børnene kan hilse på ponyer
og få en lille skrid ur. De e er godkendt af Henrik og Caroline. Og nu også af bestyrelsen.

Status ansa e
Ved næste møde skal vi have opfølgning på om Marika og Nikoline stadig mangler ansæ elseskontrakter,
(Helene er desværre syg i dag) .
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Vores rengøringsassisten har ansøgt om lønforhandling.

Status medlemmer
Dorthe  har  netop  indbere et  medlemstallene.  Der  er  kommet  2  nye  medlemmer,  vi  lidt  over  80
medlemmer i rideklubben. Vi har i TSR i alt 524 medlemmer -primært rideskoleeleverne
Maria er ikke kommet videre med den ny fane på hjemmesiden (Ny på rideskolen), opfølgning på næste
møde
Tilmeldingsblanke en for klubmedlemmer er re et. 

Status stævneudvalg
Klubstævne med klubmesterskab i start af oktober er gået godt. Der var mange ændringer at starter i løbet
af stævne, men kun få afmeldinger.
Forberedelserne l klubstævnet i december er i gang. Rideskolepasserne inviteres med l springklasse. Der
mangler stadig en dressurdommer, men Katrine er på sagen.
Der  har  været  forespørgsel  på  ”Rid  for  dommer”-stævne,  det  kunne  være  en  god  mulighed  for
skyggestævne med oplæring af nye hjælpere.

Status undervisningsudvalg
Der har ikke været møde i udvalget ( dligere er det a alt at det kun sker ved behov).
Anja har været nødt l at fly e på sin springundervisning, men har by et med sin allerede reserverede
undervisnings d om rsdagen. De e er godkendt at bestyrelsen

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)
5. december Lucia (ridehusene er lukket fra kl. 16.30-18.30)
21. december julehygge og højdespringning
XXX Julefrokost
søndag i marts 2023 enkelt arbejdsdag (dato a ales l næste bestyrelsesmøde)
februar/marts rideskolestævne i spring
søndag i april 2023 enkelt arbejdsdag
weekend i sensommer 2023 arbejdsweekend
(4 rideskolestævner årligt)

Eventuelt
 Port:  Porten i  den store  hal  har været  gået  i  stykker og faldet  ned.  Den er repareret,  det  var

heldigvis ikke meget omkostningsfuldt. 
 Bogstaver på udendørsbanen: Mille har nye plas kbogstaver, som bare mangler at blive skruet op.

Det har ikke været muligt at skaffe nogen i træ.
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 Ansvarsposter: listen på hjemmeside med ansvarsposter skal opdateres, de e tages op l næste
møde

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 7. december 2022
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