Møde TNKR den 9.oktober 2019 kl. 19.00 i Rytterstuen – REFERAT
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine
Afbud: Tina, Else Marie

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde
OK
2. Godkendelse af dagsorden
OK
3. Orientering fra kasserer
Købt/betalt Blødgøringsanlæg, stenmel til ridesti og græsslåning af Søren
4. Orientering fra stævneudvalget – julestævne / oppyntning
Julelege søndag d.24.nov. Jannie snakker med Maja om pyntning. Det er ikke et
stævne, men julelege med nissedans og nissehop.
5. Orientering medlemstal
95 medlemmer.
6. Nyt fra distriktet
For mange stævner i distriktet.
Formænd for dressur-/springudvalg var og fortælle om deres arbejde i udvalgene.
Distriktet giver tilskud til uddannelse af officials.
Snak om søgning af midler fra DGI. Der var flere klubber udover os, der havde haft
held til at søge.
7. Køkken – skal vi renovere?
Mere enkelt og mindre køkken. Leif snakker med Søren.
8. Bue og pil til hest? – leje af ridehuset.
OK med anden undervisning i klubben, de skal være velkommen. De skal dog
melde sig ind som medlemmer, så har de lige vilkår som alle andre. Der er
umiddelbart snak om nogle timer 1x om måneden, hvor ridehuset skal være lukket.
9. Ryttermøde – skal vi have det?
Ikke umiddelbart det helt store behov. Dog skal der strammes op på at samle klatter
op.
I stedet snak om hyggeaften i klubben, spise sammen, se i gamle scrapbøger eller
andet. Hvem vil evt. arrangere?

10. Rangliste/point
Der mangler et sted på hjemmesiden, hvor man kan se de foreløbige indberettede
resultater fra året.

11. Bordet rundt – formanden til sidst
- Vandingsanlæg: pt slukket. Vi må se tiden an for hvornår det skal slukkes for
vinteren. Ønske om ny kompressor – Leif høre i haludvalget.
- Mårskade på taget: Skaderne er lavet. De var dog ikke så omfattende som
ventet, så der er lidt penge tilovers. Loft i køkkenet bliver formentlig skiftet
(vandskader pga revnede tagplader). Leif har møde med mand fra kommunen i
uge 43.
- Rigtig god tilslutning til arbejdsdag; springene blev kørt ind, grene på arealet
samlet, rytterstue og toiletter rengjort, ukrudt luet, barriere i ridehus vasket mm.
- Marianne vil gerne invitere børn til klubben, hvor de kan klappe en hest og få en
træktur. Snak frem og tilbage om ideen. Vi kan ikke tilbyde børnene noget
efterfølgende og skal heller ikke gå andre i bedene. Invitationen er dog ment
som til tilbud til børnene og pr om hesten generelt.
12. Nyt møde
Der var to datoer med nyt møde, der lå meget tæt på hinanden og vi har valgt at slå
dem sammen, hvor vi bl.a. skal snakke om generalforsamling, fastelavnsridning,
kontingent mm.
Næste møde d. 19/11 2019, kl. 18.00 i Rytterstuen til julefrokost og møde.
13. EVT.
- Lys på multibanen? EM har tilbud.
EM kommer til næste møde.
-

Trailer – møg, opgave – kan vi sætter den lille trailer så den står fx på
parkeringspladsen hvor greven til møg står ved træet? – så kan alle se den
også selvom det er mørkt. – er det en opgave som Tine kan tage, så hun
sørger for at møgbøren er tømt eller får nogle andre til at tømme den!
Vi lader traileren stå hvor den står, da den ikke skal stå så alle kan se den eller
evt snuppe den. Leif anskaffer en trailerlås og sætter på. Leif vil gerne tømme
den oftere og Tine vil også holde ekstra øje med den. Hvis det bliver
nødvendigt, sættes der orienteringslys op ude ved traileren.

-

Plaketter til generalforsamling? – skal vi ikke bestille det i år til
championatsvinderne.
Næste møde

-

Algefjerne?
Næste møde

-

Saltning ridehus og udenfor? – kan vi salte ridehuset når saltning starter
og kan vi lave aftale om at der saltes på området ved parkeringspladsen
når der saltes ved hallen? – sidste år var så farligt med is
Leif spørger haludvalget om fast saltning af vores p-plads, når der alligevel
saltes ved hallen. Der må laves særskilt aftale om saltning af ridehus.

-

Træer væk ved toiletterne? – kan det lade sig gøre?
Niels vil fjerne dem og det væltede træ på hjørnet.

-

Kan vi oprette et Bauhauskort så man kan købe fx blomster, algefjerner
osv. på kontoen i stedet for udlæg?
Næste møde.

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

