
REFERAT 

Møde TNKR den 16.april 2019 – kl. 1900 i Rytterstuen 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Tina og evt. suppl. Else-Marie og Vibeke 

Afbud: Leif 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Orientering fra kasserer 
Info om medlemskab af DRF, kommunalt tilskud søgt. 
 

4. Orientering fra stævneudvalget 
Intet nyt  
Går fint med tilmelding til ”Rid for en dommer” d. 12.maj 2019 
 

5. Nyt fra distriktet 
Møde d. 020519, Jannie og Majse deltager. 
Leif været til repræsentantskabsmøde/årsmøde 
 

6. Ridelejr 

Opslag om ridelejr er sat på FB – i perioden d. 280619-020719, for ryttere mellem 

7-17 år. 

 

7. Børnedyreskue 

Godt i gang med planlægningen - har snart plakat klar. 

 

8. Ny hjemmeside – kommentarer og rettelser v. Tina 
Fin og overskuelig. 
Klubmesterskab ned under aktiviteter – Kan man lave liste som der indberettes på 
og som man kan se som løbende med resultater? 
 

9. Snak om springdage v. Majse 
Vi laver springdag tirsdag – hele dagen. 
Bestyrelsen vedtager pr. d. 16.april 2019, at der SKAL være en voksen med på 
over 18 år, hvis og når der springes på TNKRs arealer. Sikkerhedsreglerne 
vedhæftes mail til medlemmerne. Samt sikkerhedsvest under 18 år. 
 

10. Snak om søndagstid – fx kun en gang månedligt til behov opstår igen, pt.  
Vi prøver nye tiltag - info på hjemmeside/booking og det månedsbrev, som kommer 
nu 
 

11. Banedesigner v. Janni 
2 ryttere har tilmeldt sig kursus. 
 



12. Nyhedsbrev v. Tina – bilag udsendes  
Udsendes i uge 18. 
 

13. Hegn til naboer v. Leif 
Udsat til næste møde 
 

14. Bordet rundt – formanden til sidst 
Der indkøbes lidt springmateriel og nye bogstaver til en dressurbane 
Vi flytter et terrænspring hen på midten af ovalbanen, så er alle springene samlet. 
Vi tager ”bænkene” op fra græsset og arbejder på at lave anden løsning – måske 
noget borde/bænkesæt – EM undersøger. 
Tørgraven på springbanen graves op og fyldes op med grus/jord. 
Bænken i ridehuset skal fornys og evt. forlænges + ny opbindingsbom  
 

15. Nyt møde d. 21052019 kl. 19.00 i rytterstuen og pkt. dertil: 
* Hegn til naboer v. Leif 
 

16. EVT. 
 

• Nyhedsbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punkter til kommende møder i 2019:  

 

17. Græsslåning 
18. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.marts hvert år, vedr. ridestien fra 

Rækmarken til Ridehallen 
19. Ridelejr 2019 
20. Ponystævne 2019 
21. Holbæk Mesterskab 2019 
22. Kontingent  
23. Fastelavns planlægning 2020 
24. Generalforsamling planlægning 2020 
25. Børnedyreskue  
26. Arbejdsdage 2019 
27. Fastelavn 2020 
28. Gennemgang af medlemsfolder TNKR december 

 

 


