
 

Møde TNKR den 16.august 2018 – kl. 1900 i rytterstuen - REFERAT 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Else-Marie, Tina og evt. suppl. René og Vibeke 

Afbud: Ingen 

0 ekstra pkt. – Besøg af Henriette vedr. børnedyrskue. 

Henriette vil gerne fortsætte med at stå for dyrskuet, arbejder på at få flere med – så har 

du lyst og tid til at arrangerer en super dag for børnene på Næsset og omegnen, så 

kontakt bestyrelsen og hør mere. 

 

Lidt snak om forskelligt i forbindelse med dyrskuet. 

Vi skal have lidt flere møder sammen og følge op på, hvordan det går med planlægningen. 

Vi aftaler, at vi inviterer til møder i løbet af efteråret. 

 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt – tilføjelse af pkt. 0 
 

3. Orientering fra kasserer 
Jannie overtager opgaven med bank osv.  
Information om beholdning i klubben. 
TT sender referat fra generalforsamlingen (begge 2) + vedtægterne til Jannie. 
Ændring af tilmeldingsseddel i forbindelse med GDPR – hvor langt er vi med det? – 
vi afventer kursus om opgaven snarest. 
 

4. Orientering fra stævneudvalget 
Ikke noget siden sidst. 
 

5. Nyt fra distriktet 
Intet nyt. 
 

6. Ponystævne 

Intet nyt endnu. 

Vi afventer godkendt dato. 

 
7. Holbæk Mesterskab 

Møde d. 210818 – Else-Marie deltager. 

Springet er afleveret. 

Se mere på DRF GO – sidste tilmelding d. 180818 

 

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

til Ridehallen – er det OK? 

Er fornyet 010318. 



 

9. Den 15.september kl. 13.00 - Arbejdsdag ved dressurbaner, multibanespring, 

træstammer osv. – oprydning. Området er lukket for aktiviteter fra kl. 13.00 og 

til vi er færdige. 

Oprydning ved ovalbanen – der skal ryddes ud i springene osv. 

Maling af dommerhusene – også springhuset. 

Else-Marie og Jannie tager trailer med. 

Jannie sender mail rundt til alle medlemmer og vi opfordrer kraftigt til at ALLE giver 

en hånd med. 

 

10. Vandingsanlæg i Ridehallen 

Jannie har haft kontakt til firmaet – vi har haft konsulent på til at se på anlægget. 
Vi bestiller service hvert år af firmaet – Jannie og Jens har kontakt til konsulenten. 
 

11. Bordet rundt – formanden til sidst 
Skift hjørner på ridehuset. 
 

12. Nyt møde 
Næste møde d. 180918, kl. 19.00 i Rytterstuen. 
 

13. EVT. 
 

 * Miljøkursus d. 250818 og d. 230918 – se opslag på hjemmesiden. 

 
* Ny opbindingsbom i ridehallen – arbejder på sagen /TT 

 
* Nyt program til booking – svaret fra system sendes til IT konsulent, og vi 
arbejder på sagen. Jannie/Tina sender mail fra Lise. 
 
* Låger ved multibane TT – vi sætter i første omgang tov op, så ser vi om det er 
nok. 
 
* Plæneklipper til område ved toilet hus osv. /TT – indkøbt og TT slår græs rundt 
om banerne, ved kanter osv. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punkter til kommende møder i 2018:  

 

14. Græsslåning 
15. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.marts 2018, 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 maj + 300918 
25. Fastelavn 

 

 


