
Møde TNKR den 8. maj 2018 – kl. 1930 i rytterstuen - DAGSORDEN 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Else-Marie, Tina og Mia 

Afbud: Else-Marie 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

3. Børnedyreskue 
Hvor langt er vi med dyrskuet? 
Sebastian Klein er booket til at være med hele dagen. 
Der bliver hængt store plakater op på Næsset. 
Stadig i fuld gang med planlægningen. 
Hjælp søges til dagen – så giv besked til Mia eller bestyrelsen, hvis du har mulighed 
for at hjælpe. 
 

4. Orientering fra kasserer 
Orientering 
Flere nye medlemmer 
Info juniorklub og miljøtræning 
Søge DIF og DGI foreningspulje? 
 

5. Orientering fra stævneudvalget 
Mange starter til stævne i maj. 
Else-Marie har været til møde vedr. Holbæk Mesterskabet 
 

6. Nyt fra distriktet 
Vær opmærksom på, at der er ændringer i forhold til at starte stævner – opdater dig 
på Dansk Rideforbunds hjemmeside. 
Søren vil gerne repræsentere TNKR ved de møder, hvor vi ikke har nogen med fra 
bestyrelsen. 
Referater kan også ses på distrikt 4 hjemmeside. 
Majse sender fremover invitationer til møder i distriktet direkte til Leif, når hun 
modtager den på klubbens hjemmeside. 
Majse undersøger lidt mere omkring deltagelse ved møderne. 
 

7. Ridelejr 2018 
Ridelejr er d. 29.juni til 3.juli 2018 – se mere på Face Book og TNKR hjemmeside – 
www.tnkr.dk 
Undervisning i dressur er aftalt. 
  

8. Bordet rundt – formanden til sidst 
Intet 
TT køber slanger og samlere til at rengøre ridebanehegn 
 
 

http://www.tnkr.dk/


9. Nyt møde – mandag den 11.juni 2018, kl. 19.00 i rytterstuen 
 

10. EVT. 
* Ny opbindingsbom i ridehallen – ikke nået endnu 
* Skilte – selvklæbende skilte er bestil og TT sætter dem op 
* Nyt program til booking – arbejdes på sagen, TT sender koder til Else-Marie 
* Græsslåning – er aftalt 
* Låger ved multibane – i gang med at kontakte tømrer og snakke om hvordan 
 
I forhold til Persondataforordningen skal vi til møde mandag d. 280518, kl. 
1900. Møde på biblioteket. Leif deltager på mødet. 
 
 

Punkter til kommende møder i 2018:  

 

11. Græsslåning 
12. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.juli 2018, vedr. ridestien fra Rækmarken 

til Ridehallen 
13. Ridelejr 2018 
14. Ponystævne 2018 
15. Holbæk Mesterskab 2018 
16. Kontingent periode 
17. Juniorer – møder 
18. Fastelevns planlægning 2019 
19. Generalforsamling planlægning 2019 
20. Børnedyreskue 
21. Arbejdsdage maj + 300918 
22. Fastelavn 

 

 


