Møde TNKR den 4.juni 2019 kl. 19.00 i Rytterstuen – Referat
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Tina
Afbud: Tina
1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Orientering fra kasserer – medlemstal
Junior 0-18 år: 26
Young 19-24 år: 4
Senior 25-+70 år: 40
Passive:
10
Stævne:
6
Æres :
3
I alt medlemmer: 89
4. Orientering fra stævneudvalget
Der er klubmesterskab d.24.+25.august i spring og dressur hest /pony.
Stævneudvalget skal snart mødes og planlægge stævnet. Tine vil gerne hjælpe til.
5. Orientering medlemstal
Se pkt 3.
6. Nyt fra distriktet
Intet nyt.
7. Uventede gæster i dommerhusene
Tina har lavet skilte om overvågning af arealerne – de er hængt op. Leif snakker
med de andre klubber til haludvalgsmødet om anmeldelse til politiet.
8. Nyt fra Lokalforum
Møde d.11/6-19 kl.19.00 i Tuse Næs hallen. Leif deltager.
Emnet til mødet er boliger på Næsset – hvad kan foreningerne tilbyde? Hver
forening skal give et bud på, hvor de er om 5 år. Der er forslag ny foreningsstruktur;
én fælles idrætsforening på Tuse Næs. Tankerne bag dette forslag er bl.a. at få
flere hænder som kan hjælpe til stævner osv, mindre regnskab i hver klub mm.
Snak om det i bestyrelsen; vi havde lidt svært ved at se hvordan TNKR kan være
med til dette, da vi skiller os meget ud fx ifht fysiske rammer, dét at man skal have
en hest for at kunne bruge vores arealer og at vi heller ikke kan benytte de andres
arealer med hesten. Udover det snakkede vi også om, at det formentlig ikke vil give
flere hænder i klubberne, da man altid vil prioritere at hjælpe ved de sportsgrene,
der interesserer en.

9. Børnedyrskue
Jannie har lavet flot faktura til udvalget.
10. Ridelejr – hvor langt er vi?
Caroline har lavet opslag om ridelejr d.28/6 – 2/7. Der er sidste tilmelding d.18/6.
11. Hegn mod naboerne
Leif har kontaktet Holbæk Kommune om hegn med husene mod Ridebanevej. Vi
afventer hvad de siger. Vi foreslå et natur hegn.
12. Bordet rundt – formanden til sidst
Jannie:
- Børneattester. Der er ved at være styr på dem.
- Ridesti langs Shire er blevet smal og man kan ikke mødes med
heste fra modsatte ende. Det er derfor vigtigt at orientere sig om
der kommer heste fra modsatte ende af stien inden man rider ud
på stien. Man må evt vende om og lade andre ride først.
- Vandingsanlæg. Jannie styrer det pt. Forslag om ændre fra 4
strenge til 3 strenge, da der bliver vandet for meget i midten af
ridehuset. Vi vander sommeren over og tager det op igen. Der
arbejdes på online styring. Der kigges på stilads bl.a. til arbejdet
med vandingsanlægget og opsætning af lys.
Majse:

- Træningsspringstævne d.25.juni er ved at blive arrangeret.
Søren er dommer og Helle J laver banen.
- Rytterfit’næs bliver formentlig torsdag d.20/6. Majse har fået vist
gymnastiksalen og den er fin til formålet.

13. Næste møde: 13.aug. 2019 kl.19.00 i TNKRs rytterstue

Punkter til kommende møder i 2019:
14. Græsslåning 2020
15. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.marts vedr. ridestien fra Rækmarken til
Ridehallen
16. Børnedyreskue 2019
17. Ridelejr 2019
18. Ponystævne 2019
19. Holbæk Mesterskab 2019
20. Kontingent periode 2020
21. Juniorer – møder
22. Fastelavns planlægning 2019
23. Generalforsamling planlægning 2019
24. Fritidsportalen senest 1.april hvert år

