
Møde TNKR den 5.februar 2018 – REFERAT 
Deltagere: Leif, Jannie, Tina  

Afbud: Maj, Karina, Else-Marie 

 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt – Else-Marie og Tina har ”byttet” opgaver, så det fremover er Tina, som 
skriver dagsordner og referater. Else-Marie tager billeder til hjemmeside og FB – og 
ligger selv billederne på begge sider. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt – fremover skrives ref. På selve mødet. 

 
3. Orientering fra kasserer 

Flot resultat fra fastelavnsridning. Overskud ca. 7.500,- kr. til ungdomsarbejde. 
 

4. Orientering fra stævneudvalget 
Vi er meldt til det nye stævnesystem – skal bruges til stævne d. 12-13.maj 2018. 
Kursus d. 270218, Jannie og en mere fra stævneudvalget deltager. 
Caroline og Lærke vil gerne være med i stævneudvalget og det er rigtig fint. 
Helle og Amalie bliver tilmeldt til banedesigner kursus – dejligt at vores ”egne” 
banedesignere. 
Nye regler for Holbæk Mesterskabet – vi afventer udmelding ang. hvor mange 
klubber, som kan inviteres i forhold til nye regler. Jannie holder øje med 
beslutningerne og informere også i forhold til vores ponystævne. 
 

5. Orientering medlemstal 
Pt. i alt 69 medlemmer pr. 050218. 
 

6. Nyt fra distriktet 
Årsmøde d. 050218, hvor der er valg og uddeling af pokaler m.m. 
Leif, Connie og Søren deltager. 
 
Leif har været til møde med kommunen ang. budget og der er gennemgået diverse 
mangler – der er plader m.m. som skal laves. Skaden over rytterstuen som måren 
har lavet, er også kommet med i opgaverne. Der skal males vindskeder hele vejen 
rundt.  
Vi afventer overslag fra kommunen – de har handlet hurtigt og vi glæder os til at 
høre, hvad de finder ud af. 
 

7. Planlægning af generalforsamling og pokaler 
Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen.  
Pokaler indkøber Jannie. 
 
 
 
 



8. Evaluering fastelavn 
Flot overskud. 
Super med reklame i blade osv 
 
Vi skal undersøge, om der kan være et sted på hver rute, hvor rytterne kan få lidt 
varmt og komme på toilettet – holde heste m.m.  
 

9. Arbejdsdage 2018 
Søndag d. 080418, kl. 10.00 i TNKR – bl.a. springbane ud og dressurbaner gås 
efter. 
Søndag d. 300918, kl. 10.00 i TNKR – bl.a. springbane ind 
 

10. Bordet rundt – formanden til sidst 
Intet 
 
 

11. Evt. 

 Førstehjælpskursus for rytterne Ny kopimaskine indkøbes af Jannie. 

 Spåner i ridehuset i uge 7 – d. 180218 kl. 10.00 – Tina skriver at ridehuset er 

lukket kl. 10.00-12.00. 

 

12. Nyt møde 
Næste møde d. 220218, kl. 18.30 i rytterstuen. 
Mødet efter generalforsamling forslag d. 280218 eller d. 070318, kl. 18.30 hos Leif. 

 

 

 

 


