
Møde TNKR den 11.juni 2018 – kl. 1900 i rytterstuen - REFERAT 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Else-Marie, Tina og evt. suppl. René og Vibeke 

Afbud: Majse, René 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Orientering fra kasserer 
83 medlemmer pt.  
Afkrydsning på hjemmeside indmeldelse i forhold til PDL 
 

4. Orientering fra stævneudvalget 
Stævnet giver et lille underskud. 

Dyrt at holde stævner i forhold til afgift til DRF osv. 

Søgt om stævne i oktober – ponystævne. Vi afventer om vi får det bevilliget. 

 
5. Nyt fra distriktet 

Sidste møde blev aflyst – så intet nyt 
 

6. Børnedyreskue 

Hjælpere til både lørdag og søndag søges – meld tilbage til Mia, hvis du kan. 
 

7. Ridelejr 2018 
Aftalt dressurundervisning 

Leif hjælper med foldene 

 

8. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.juli 2018, vedr. ridestien fra Rækmarken 

til Ridehallen 

Er til marts 

 

9. Arbejdsdag med kratrydder ved dressurbaner, multibanespring osv. 

Lave skema med opgaver og besked ud til medlemmerne – vi skal være flere til at 

holde området 

Springstøtter ind fra springbanen 

Multibanen er opdateret med nyt stenmel 

Nye datoer til arbejdsdag – tirsdag d. 260618 kl. 19.00 og torsdag d. 090818,  

kl. 19.00 

 

10. Vandingsanlæg i Ridehallen 

Jens vil gerne se på vandingsanlægget og komme med forslag til forbedring – Jens 
snakker med Leif om hvad vi kan gøre. 
Leif sørger for at bestille en ekstra pumpe, så vi har at ligge hvis den går i stykker 
 



11. Bordet rundt – formanden til sidst 
Intet 
 

12. Nyt møde 
160818, kl. 19.00 i Rytterstuen 
 

13. EVT. 
* Ny opbindingsbom i ridehallen – TT  
* Nyt program til booking -– Else-Marie  
* Låger ved multibane - TT 
* Plæneklipper til område ved toilet hus osv. / TT 
- TT undersøger 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Punkter til kommende møder i 2018:  

 

14. Græsslåning 
15. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.marts 2019, vedr. ridestien fra 

Rækmarken til Ridehallen 
16. Ridelejr 2018 
17. Ponystævne 2018 
18. Holbæk Mesterskab 2018 
19. Kontingent periode 
20. Juniorer – møder 
21. Fastelavns planlægning 2019 
22. Generalforsamling planlægning 2019 
23. Børnedyreskue 
24. Arbejdsdage 2019 
25. Fastelavn 

 

 


