
TSR bestyrelsesmøde   7  /1  2  -2022  

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

Opfølgning på dligere referater
Den nye printer er kommet og virker fint.
Katrine/Dorthe er stadig i gang med at undersøge om automaterne kan komme l at virke. 
Maria mangler stadig at se på knager i den lille hal.
Maria opdaterer ansvarspost-listen på hjemmesiden e er at den er gennemgået på mødet i dag.
Katrine har kigget på bogstaver på udendørsbanen (og inde i den store hal, hvor de e erhånden er noget 
slidte), hun er foreslået metalskilte hængt op med stærke magneter og undersøger videre. 

Status økonomi
Punktet fly es l næste møde, da Dorthe ikke er l stede

Status rideskole
Rideskolestævnet  er  forløbet  godt.  Online  lmelding  har  været  en  succes.  Til  næste  rideskolestævne
forsøges med online lmelding l hjælper poster, da det haltede med at få hjælpere nok -formentlig fordi
det var svært at overskue for forældrene hvilke poster, der var ledige. 
Noble Ride har desværre ikke mulighed for at se på rideskolens sadler for den, der er i stedet anbefalet at
kontakte Sarah Dreier, som bl.a. har værksted i sin bil, så repara onerne kan udføres på stedet. Caroline
kontakter hende mhp a ale for  repara oner samt indhentning af lbud for lpasning af alle  sadlerne.
Blackie kan ikke passe nogen af de sadler vi har, derfor skal der i samme skaffes sadel l hende. 
Maria  har  opdateret  hjemmesiden  med  “ny  på  rideskolen”-side,  re et  instruktører,  alle  ponyer  er  på
hjemmesiden med billede. Men vi mangler beskrivelse af ponyerne, Maria taler med Mille om de e.
Vi har ikke fået status på rideskoleboksbundene, punktet tages op igen l næste møde.
Olof skal ski es l ny pony, da han ikke kan holde l rideskole-jobbet.
Lucia-arrangementet er netop a oldt med succes, der var en del deltager. Ponyer og piger gjorde et godt
arbejde l Luciaoptoget

Status ansa e
Helene vil tjekke op på kontrakterne l Marika og Nikoline inden næste møde.
Der indkøbes julegaver som ved dligere år.

Status medlemmer
Der er givet skri lig advarsel l medlem e er klage over voldsom adfærd. Medlemmet har dligere fået en
advarsel af bestyrelsen. 
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Det er observeret af nogle medlemmer under 18 år færdes på banen med heste l fods uden hjelm, selvom
det er foreskrevet i  DRFs regler  (som TSR følger).  Maria vil  undersøge DRF reglerne og opdatere vores
ordensregler, da de e punkt ikke er med i dem.
Er indkommet forespørgsel om brug af headset ved undervisning. Vi har ingen regler i klubben om at de e
ikke  må  anvendes  -  det  var  dog  ikke  lladt  undre  Corona-nedlukningen,  hvor  der  ikke  må e  være
sportsak vitet  (undervisning).  Headset  er  derfor  lladt  ved  undervisning,  dog  skal  de  øvrige  regler
overholdes - dvs. kun én underviser i gang af gangen (det er ikke lladt at undervise med headset fra fx
ry erstue, mens anden underviser er i gang). Egen undervisning skal bookes på tavlen som vanligt. Maria
indfører reglerne i ordensreglerne, så der ikke kommer tvivl om det i frem den. 

Status stævneudvalg
Juleklubstævne netop overstået med mange starter (49 i dressur, 80 i spring). Tidsplanen passede perfekt.
Medlemmerne var gode l at hjælpe.  Enkelt TSR medlem har endnu ikke betalt. Det var svært at skaffe
banebygger.
Rideskolepassere og -springhold var inviteret med, dog noget uklarhed omkring afviklingen af deres klasser.
Fremover  skal  der  være  to  ansvarlige  l  stede,  da  eleverne  både  skal  hjælpes  ved opvarmningen  og

l/fra/på stævnebanen.
Lydanlægget  kommer  med  skrat-lyde  ind  i  mellem,  desværre  oplevet  midt  i  dressurprogrammer  i
weekenden. Vi skal have lydanlægget testet igennem og tjekket mikrofonerne, da ikke alle virker. 
Der s les fremover mod igen at holde en dags-stævner, så rideskolen lukkes mindst muligt, dog behov for
hel  weekend l  klubmesterskab-  og julestævner.  Der  har  været  forespørgsel  på  “rid  for  dommer”  og
“s lspring”, stævneudvalget overvejer derfor de e. 
Stævneansøgning for næste år skal laves sammen med Maria og Caroline - så der kan koordineres med
planlægningen af rideskolestævner. Næste stævne er søgt l slut februar/start marts. 
Ved  rideskolestævner  bruges  mange  rose er  (mange  holdridninger  med  placeringer).  Beholdning  af
rose er var ret lav e er rideskolestævnet, men vores leverandør var excep onel leveringsdyg g.

Status undervisningsudvalg
Undervisningsudvalget er stadig ikke ak vt, da der ikke har været henvendelser omkring ønsker. Dog er der
igen kig på online booking system l egen undervisning.

Status arrangementer
14. december julehygge og højdespringning
xxx. januar julefrokost
13. februar 2023 ordinære generalforsamling
søndag i marts 2023 enkelt arbejdsdag (dato a ales l næste bestyrelsesmøde)
februar/marts rideskolestævne i spring
februar/marts klubstævne
søndag i april 2023 enkelt arbejdsdag
weekend i sensommer 2023 arbejdsweekend
(4 rideskolestævner årligt)
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Eventuelt
• Sensorlys - der er opsat sensorlys i ry erstuen og indgangspar et. Det er sat l at slukke hur gt af

hensyn l strømforbrug
• Pan laske - Peer afleveret pan lasker for klubben
• Lys på vejen - Maria har talt med Henrik og Allan Petersen om opsætning af lys op grusvejen fra

Tømmerupvej l TSR, omkostningerne vil falde l TSR.
• Bund i ridehus - bunden i ridehuset er igen blevet ret ujævn, nogle steder dyb, på midten mangler

der toplag, ved hovslaget ligger der meget. Maria vil tage fat i banemanden mhp afretning. Bunden
skal vandes markant mere, hvis den ikke skal blive løs og fly e sig hele den. 

• Ustabilt  Wifi -  både l  dagligt  og  l  stævner  har  klubbens Wifi været ustabilt  og der  er  dårlig
forbindelse på rideskolekontoret. Dorthe står for kontakten l udbyder, Maria taler med hende om
mulighederne (Dorthe er ikke l stede ved mødet i dag).

• Handicaptoile et - der er skimmelsvamp og lugter dårligt derinde. Det a ales at der skal renses ud
derinde ved næste arbejdsdag.

Næste bestyrelsesmøde: d. 16. januar 2023

Dato for generalforsamlingsdato: 13. februar 2023
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