
Møde TNKR den 10. april 2018 – DAGSORDEN 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Else-Marie, Tina  

Afbud:  

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Pkt. 2a nyt bookingsytem 
 

     2a  Nyt bookingsystem præsenteret 
           Fremover kan både ridehuset, multibanen og springbanen bookes. 
           Oprettelse, undervisning samlet i pris. 
           Vi sætter det i gang og glæder os til det nye system – Nærmere beskrivelse på   
           hjemmeside og FB.  

 

3. Konstituering 
Formand  : Leif Sørensen 
Næstfmd. : Maj Therkildsen 
Kassér : Jannie Pedersen 
FB og adm. : Else-Marie Haulund 
Sekretær : Tina Teglers 
Suppl. : Vibeke Therkildsen 
Suppl. : René Rimpler  
 
 

4. Orientering fra kasserer 
Orientering om regnskab. 
Printer indkøbt til sekretariatet. 
 
 

5. Orientering fra stævneudvalget 
Oprettelse af stævner er blevet lidt svært i forhold til de små klasser.  
Reglerne er blevet svære i forhold til metoderne i fx springklasserne. 
Juniorerne arbejder på at lave et ponystævne. 
 
 

6. Orientering medlemstal 
Medlemsliste uddelt – i alt 75 medlemmer. 
 
 

7. Nyt fra distriktet 
Lidt forklaring omkring hvad distriktet er og hvilke arbejdsopgaver, der er i distriktet. 
3 årlige møder. Repræsentantskabsmøde i DRF d. 210418. 
Hver anden torsdag i hver måned er Leif til møde i Haludvalget i Tuse Næs Hallen. 

  



8. Arbejdsdage 2018 – OBS – OBS 
Næste arbejdsdag søndag d. 300918, kl. 10.00 i TNKR – bl.a. springbane ind – 
arealerne er lukket på dagen. 
 
 

9. Børneattester 
Tina søger børneattester, men skal have en signatur til klubben.  
 
 

10. Bordet rundt – formanden til sidst 
* Græsslåning – Leif spørger NT om opgaven. 
 
* Ovalbanen – træer væltet og selve banen – vi skal have lavet multibanen med 
ny bund osv. -  stenmel køres på, når vejret er til det (Leif har aftale med Sverre). 
Måske har NT tid til at køre stenmel op til ovalbane (Leif kontakter NT). 
 
* Nye naboer – evt. inviterer til kaffe og kage og hilse på de nye naboer på 
Ridebanevej, når der er bygget færdigt 
 
* Bane 1 lukkes i en periode og prøve at fx grubbe den? 
 
* Møde om Holbæk Mesterskabet d. 240418 – Else-Marie deltager.  
 
* Opvisning til børnedyreskuet – Majse køber udklædning og arrangerer 
opvisningen – når der meldes ud på hjemmeside og FB, når træning starter. 
 
* Kursus med Andreas d. 19-200518 i dressur. 
 
* Der mangler nogen til at køre børnedyreskuet videre! 
 
* Afgrænsning af multibanen 3 åbninger, så der kan lukkes – bræt skal sættes 
op med beslag – Tina tager sig af denne opgave. 
 
* Ny opbindingsbom/dækkenholder i ridehallen – Tina tager sig af denne 
opgave. 
 
* Skilte – Tina har skrevet til Holbæk Skilte 
 
* Juniorklub – snak med Marianne til sommer ang. juniorklub. 
 
* Vandingsanlæg i ridehuset – frostsprængt – laves snarest så vanding kommer i 
gang. 
 
* Lysføler ved rytterstue i stykker – skal skiftes – Janni har opgaven 
 
 

11. Nyt møde – tirsdag d. 080518, kl. 19.00 i Rytterstuen. 



12. Møderække 
Mandag d. 110618 
Torsdag d. 160818 
Tirsdag d. 180918 
Tirsdag d. 301018 
Tirsdag d. 271118 
Tirsdag d. 080119 
 
Møderne holdes i Rytterstuen kl. 19.00, medmindre andet aftales. 
 
   
 
Punkter til kommende møder i 2018:  

 

13. Græsslåning – også græsset langs Tuse Næs Hallen 
14. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.juli 2018, vedr. ridestien fra Rækmarken 

til Ridehallen 
15. Børnedyreskue 2018 
16. Ridelejr 2018 
17. Ponystævne 2018 
18. Holbæk Mesterskab 2018 
19. Kontingent periode 
20. Juniorer – møder 
21. Fastelevns planlægning 2019 
22. Generalforsamling planlægning 2019 


