
Møde TNKR den 13.august 2019 kl. 19.00 i Rytterstuen – REFERAT 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Tina  

Afbud:  

 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt pkt. 5 slås sammen med pkt. 3 

 

3. Orientering fra kasserer - medlemstal 
Tilmelding til OK benzin 
Tina laver opslag, så vi kan komme på til støtte til rideklubben. 
Tilskud til blødgøringsanlæg til vandingsanlæg. 
Der skal salt på anlægget jævnligt. 
Vi skal have bygget en kasse til anlægget, så det kan stå frostfrit. 
93 medlemmer pt. 
 

4. Orientering fra stævneudvalget 
Ikke så mange springstarter, muligvis laves om/aflyse klasser 
 

5. Nyt fra distriktet 
Nyt til bestemmelse – vedr. sløjfeklasser 
 

6. Vandingsanlægget 
Vi skal have købt et stillads – Janni finder ud af det. 
Konsulent til vandingsanlægget kommer torsdag i uge 33. 
Der laves ny streng og service på resten af vandingsanlægget. 
Pressemeddelelse laves v. DGI, Janni skriver. 
 

7. Baner  
Spåner, grus skal på nu. 
Maj undersøger muligheder for af få hentet grus og lagt i ridehuset. 
 

8. Hegn mod naboerne 
Med på næste møde. 
Må vi selv sætte hegn op? – Leif undersøger 
 

9. Springning og anden klub 
Debat om emnet. 
Jannie giver svar om afslag, da det ikke hænger sammen med vores egne ryttere. 
 

10. Åbent areal 
Skal vi have åbent areal? – fx i forbindelse med stævne. 
Skrives i proportionerne til næste stævne. 
 



11. Rangliste/point 
Info om rangliste og Maj svarer på spørgsmål på mail. 
 

12. Holbæk Mesterskab 
Åben for tilmelding. AAGS afholder stævnet. 

 

13. Ponystævne 
Intet ponystævne i år. 

 

14. Arbejdsdag d. 29.september 2019, kl. 10.00 
Opslag på FB og hjemmeside. 
 

15. Bordet rundt – formanden til sidst 
Intet 
 

16. Nyt møde 
Næste møde d. 08102019, kl. 19.00 i Rytterstuen 
 
 

17. EVT. 

Stammer op ved toilet – Maj spørger far Niels  

Hegn ved springbane laves – Leif køber bom 

Fjerne alger osv. På ridehuset – Tina undersøger 

Flot overskud fra dyrskue – kæmpe ros til udvalget for det store arbejde 

Sten på multibanen – på langsiden mod springbanen – Leif kigger på det. 

Højt græs på dressurbanerne – Tina spørger om at få det slået. 

Lys på multibanen – Elsemarie undersøger og vender retur. 

Nyhedsbrev ud – Tina 

Kiosk til stævnet med to juniorer 

Leif spørger om vedligehold af ridehus 

Miljøtræning d. 210919 

Springkursus med Thorvald d. 310819, kl. 14-17 +010919, kl. 12-14 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Punkter til kommende møder i 2019:  

 

18. Græsslåning marts/april 
19. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.juli, vedr. ridestien fra Rækmarken til 

Ridehallen 
20. Børnedyreskue 2019 
21. Ridelejr 2019 
22. Ponystævne 2019 
23. Holbæk Mesterskab 2019 
24. Kontingent periode 2020 
25. Juniorer – møder 
26. Fastelavns planlægning 2019 
27. Generalforsamling planlægning 2019 
28. Fritidsportalen senest 1.april hvert år 


