
Møde TNKR den 14.januar 2020, kl. 19.00 i Rytterstuen – REFERAT 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine og Tina 

Afbud: Elsemarie 

 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Orientering fra kasserer  
Info om budget 
pt. kun 19 betalt for næste år 
Nyt toilet 
Matr. På ridestien 
CVR fornyet for 3 år 
Tina oprettet på fritidsportalen – skal bookes inden 0104 
 

4. Orientering fra stævneudvalget  
Koordineringsmøde er om lidt 
 

5. Orientering medlemstal 
Pt. 19 betalt 
 

6. Nyt fra distriktet 
Intet – årsmøde i februar, afventer indbydelse 
 

7. Kontingent periode 2020   
Uændret 
 

8. Børneattester 2020 indhentes TT 
Janni søger – Tina søger 
 

9. Udendørsbanerne – kan vi forbedre bundene/TT 
Tilbud indhentes – Leif spørger 
 

10. Skammel til ridehus – stor til hjørnet/TT og TN 
Vi bestiller skammel 
 

11. Aktivitetskalenderen – kan vi lave den nu? 
Med på næste møde – udkast lavet 
 

12. Generalforsamling planlægning 2020  
Den 27.februar 2020 kl. 19.30 i Rytterstuen – arr. Kl. 18.30 
 



13. Lys på Multibanen v. Else-Marie.  
Leif snakker med hallen om ok med lys udenfor og måske få gode råd fra Søren 
omkring opsætning af lyset. Pkt. til næste møde 
 

14. Rangliste/point 
Caroline kontakter Tina for at få en opdateret liste op på hjemmesiden – Janni tager 
kontakt til Caroline 
 

15. Fastelavn 
Den 22.februar 2020 er fastelavns lørdag. 
Ruteplanlægning er mandag i uge 8/2020 
 

16. Bordet rundt – formanden til sidst 
Stubbene fjernes ved toilettet når det tørrer lidt op 
”Vaskeplads” laves ved ridehuset 
Vandhaner laves lidt om 
Info om halmøde – optimering m.m. 
Leif spørger vedr. vinduespudsning i hallen 
Timer til lys sættes op ved bommen i ridehuset 
Lyset udenfor kører på timer 
Lys ved toilet skal virke – Leif tjekker 
Tagrende ved taget på ridehuset ved porten, så vandet ikke løber foran ridehuset 
 
 

17. EVT. 
Kan vi oprette et Bauhauskort så man kan købe fx blomster, algefjerner osv. på 
kontoen i stedet for udlæg – Jannie undersøger – man skal møde op i Bauhaus 
 
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 – 
skilt er bestilt. Afventer spændt! 
 
Træ ved ovalbanen er flyttet 
 
 

18. Nyt møde 
Næste møde d. 030220, kl. 19.00 i Rytterstuen eller andet sted. 
 
Pkt. 
Åbent areal 
Leif spørger vedr. vinduespudsning i hallen 
Tagrende ved taget på ridehuset ved porten, så vandet ikke løber foran ridehuset 
Lys på Multibanen v. Else-Marie. 
 
 
 



Punkter til kommende møder i 2020:  

 

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

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


