
Møde TNKR den 27.november 2019 kl. 18.00 i Rytterstuen – 

DAGSORDEN 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Søren, Elsemarie og Tina 

Afbud:  

Tina laver sandwich m.m. 

Søren kommer og spiser med og orienterer om vores nye køkken. 

 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Traktor projekt – se evt. 

Pkt. om fastelavn med som pkt. 12 

 

3. Orientering fra kasserer  
Info. Om regnskabet, ser fint ud. 
 

4. Orientering fra stævneudvalget – julestævne/pyntning 
Der skal søges om stævner senest 15.december 2019. 
Arbejde på at få et klubstævne med mesterskab.  
Vi vil prøve at arrangere rid for en dommer i dressur og spring.  
 

5. Orientering medlemstal 
98 medlemmer pt. 
 

6. Nyt fra distriktet 
Intet nyt 
 

7. Kontingent periode 2020 – november 
Vi fastholder kontingentet – ingen ændringer 
Tina laver blanket klar og sender til godkendelse 
 

8. Generalforsamling planlægning 2020 – november 
Den 27.februar 2020 kl. 19.30 i Rytterstuen – Tina laver blanket og sender til 
godkendelse. 
 

9. Lys på Multibanen v. Else-Marie. Bilag udsendes fra EM. 
Tilbud om lys modtaget – men er lidt for dyrt. 
Leif snakker med hallen om ok med lys udenfor og måske få gode råd fra Søren 
omkring opsætning af lyset. 
 

10. Bue og pil til hest – leje af ridehuset  
Vi afventer nærmere 



 

 

11. Rangliste/point 
Caroline kontakter Tina for at få en opdateret liste op på hjemmesiden. 
 

12. Fastelavn 
Den 22.februar 2020 er fastelavns lørdag. 
Ruteplanlægning er mandag i uge 8/2020 
Maj laver planlægningen og sender blanket til godkendelse. 
 

13. Bordet rundt – formanden til sidst 
Træ væk ved multibane – Leif kontakter kommunen for at få fjernet træet 
 

14. Nyt møde 
Næste møde d. 120120, kl. 19.00 i Rytterstuen 
 

15. EVT. 
 
Plaketter til generalforsamling – Tina undersøger om denne og evt. bestille 
hest/pony dressur, spring, military og distance 
 
Saltning ridehus og udenfor – Leif har denne opgave 
 
Kan vi oprette et Bauhauskort så man kan købe fx blomster, algefjerner osv. på 
kontoen i stedet for udlæg – Jannie undersøger 
 
Vi arbejder på at finde en ny traktor og de gamle to traktorer sælges. Søren og Leif 
ser på opgaven. 
 
Tina kigger på skilte i forhold til at tage hensyn til at køre til og fra skydebanen. 

 

 

 

 

Punkter til kommende møder i 2020:  

 

16. Græsslåning - marts/april 
17. Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.juli, vedr. ridestien fra Rækmarken til 

Ridehallen - juni 
18. Børnedyreskue 2020 - marts 
19. Ridelejr 2020 - marts 
20. Holbæk Mesterskab 2020 - marts 
21. Kontingent periode 2020 - november 
22. Juniorer – møder 
23. Fastelavns planlægning 2020 - november 



24. Generalforsamling planlægning 2020 - november 
25. Fritidsportalen senest 1.april hvert år - marts 


