
REFERAT: 
 

1. Valg af dirigent, og referent, samt stemmetællere. 
Velkommen ved formanden – ca. 15 fremmødte. 
Helle Ravn dirigent. 
Marianne og Anja er stemmetællere. 
Referent Tina 
 

2. Uddeling af Pokaler. 
Caroline uddelte pokalerne. 
 

3. Formandens beretning for det forløbne år. 
Beretning fremlagt – pt. ca. 80 medlemmer. 
Fastelavnsridning – TNKRs grundsten – opbakning fra både beboere og ryttere til 
fastelavn. 
Børnedyrskuet har haft 40 års jubilæum og vi takker for indsatsen til alle, som har 
hjulpet med at få dyrskuet stablet på benene. Dyrskue igen i juni 2019. 
Arbejdsdagene var med rimelig deltagelse. Arbejdsdagene er lagt i 
aktivitetskalenderen. 
Holbæk Mesterskaberne afholdt. 
Ridelejr afholdt i nogle varme dage og gik godt. 
Miljøtræning med Christian Madsen er en succes og vi fortsætter den gode aktivitet. 
Juniorklubben går fint og vi takker Marianne for indsatsen og for at samle de unge 
ryttere og give dem en god uddannelse. 
Julestævnet gik fint. 
Samarbejdet med hallen er godt og formanden er med til møderne i hallen. 
Derudover har Holbæk Kommune været på besøg og vil komme med tiltag til 
vedligeholdelse. 
Vi får set på hjemmesiden og beklager, hvis den er lidt nede i forhold til indmeldelse 
pt. 
I forhold til GDPR har vi ikke pt. en medlemsliste i ridehuset. 
Vi takker for godt samarbejde med rytterne og hjælpere gennem året.Pt. snakker vi 
om vores visioner med klubben de næste mange år frem – indsats som Holbæk 
Kommune har bedt om, at vi ser på. 
Jagtforeningen er ved at flytte fra deres område ved ridehuset. 
Tak for samarbejde i bestyrelsen. 
 

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse. 
Regnskabet fremlagt af Janni. 
Overskud på året. 
 

5. Forslag: 
Ingen forslag modtaget. 

 
6. Beretning fra udvalgene. 

 Stævne 24-25/8-19 med klubmesterskab. Info fra stævneudvalget. 
Info. Fra Dyrskue – ny side på Face Book om Børnedyrskuet som kommer til juni 
2019. Der vil blive rideopvisning, Maj laver opslag. 



Juniorudvalget har holdt ridelejr, som var en succes. Ridelejr er under planlægning 
til formentlig at ligge i slutningen i juni 2019. 
Julestævnet afholdes som et stævne, hvor alle har mulighed for at prøve at ride 
stævne. 
Fastelavnsudvalget glæder sig til fastelavnsridning. 
 
 

7. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 
Maj Therkildsen   (Modtager genvalg) 
Janni Pedersen                  (Modtager genvalg) 
Else-Marie Haulund   (Modtager ikke genvalg) 

           Tine Nielsen er valgt. 
 
           Suppl. 
           Vibeke Therkildsen og Else-Marie Haulund er valgt. 
 
           Regnskabs og bilagskonsulent 
           Helle Ravn og Kirsten Christensen er genvalgt 

 
Regnskabs og bilagskonsulent suppl. 

           Søren Henriksen er genvalgt 
 
Juniorudvalg: 
Anine Parslov Vogelsang, Caroline Jelstrup og Annika Holmboe Hartung er valgt  
 

 
8. Evt.: 

Klubben ønsker gode forslag til aktiviteter i klubben: 

• Forslag om at have distancepokal – med på championatslisten 

• Forslag om at have et lille distancestævne – på ca. 15 km 

• Reminder til rytterne om at indberette resultater til distriktet til 
championatslisterne i D4 

• Der efterlyses højere klasser i dressur til ponyerne 

• Socialt arrangement – måske efter en arbejdsdag 

• Måske en træningsweekend med spring og dressur 

• Kursus i at træne hesten i lange linjer – vi skal være 10 ryttere 

• Rid for en dommer d. 13.maj 2019 – se mere på hjemmeside og FB 

• Gymnastik for ryttere – Majse vil lave hold. Start slut marts eller start april – 
se mere på hjemmeside og FB 

• Skovtur – evt. Pinsetur 
 

Tak for god ro og orden 


