Referat fra generalforsamlingen TNKR d. 26.februar 2020.
Fremmøde ca. 25 personer.
Referent: Tina
1. Valg af dirigent, samt stemmetæller.
Helle Ravn dirigent
Anja og Marianne Holmboe
2. Uddeling af præmier.
Pony dressur: Annika Hartung
Pony military: Annie Vogelsang
Pony spring Annie Vogelsang
Hest spring: Helle Jensen
Hest military: Amalie Ravn
Hest dressur: Tina Teglers
Tak til Søren for hjælp med køkken og tak for tiden som springdommer – kurv overrækkes.
3. Formandens beretning for 2019 v. Leif Sørensen
98 medlemmer i 2019
13 arrangementer afholdt
Godt fremmøde til arbejdsdage
Børnedyrskue – mange nye i udvalget
Juniorklub er god tradition
Renovering af køkken, rytterstue tag skiftet, repr. af tag på ridehuset, loft i køkken m.m.
Tak til ryttere og alle hjælpere i året.
Beretning er godkendt.
4. Regnskab
Gennemgået og godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag indsendt.
6. Beretning fra udvalgene
Børnedyrskue: Afholdes i juni – opfordring til medlemmer om at melde sig til børnedyrskue til at
hjælpe med børnedyrskuet. Henvendelse til Henriette eller til klubbens bestyrelse, hvis du har lyst
til at være med.
Stævneudvalg: Klubmesterskab 15.-16.maj 2020 – dressur lørdag og spring søndag.
Holbæk Mesterskab i september 2020 i Algestrup. Ågerup har trukket sig ud af Holbæk
Mesterskabet.
Nisse dans Hop i november 2020.
Fastelavnsudvalg: Vi arbejder på at få flere med næste år. Måske tilbyde trækkere til at gå med de
små ryttere.
Juniorudvalget: God ridelejr, overnatning en mulighed i år.

7. Valg
Leif Sørensen og Tina Teglers genvalgt
8. Valg supp.
Else-Marie Haulund og Vibeke Therkildsen genvalgt
9. Valg revisor
Helle Ravn og Kirsten Christensen genvalgt
10. Valg revisor suppl.
Søren Henriksen
11. Valg juniorrepr.
Annika Holmboe og Anine Vogelsang, Caroline Kongsgaard og Josefine Glenstrup
Tak til Caroline Jelstrup som gik ud af udvalget.
12. Evt.
- Kan vi lave en ordning med at have løse heste i ridehuset? – regel?
- Forslag om at holde flere E-stævner i TNKR. Stævneudvalget er opmærksomme på ønsket.
- Forslag om springning hver søndag om eftermiddagen og måske længere tid. Måske fra kl. 14.00
til kl. 18.00 og hvor man også kan løsspringe i denne tid. Fx springning hver anden uge og
løsspringning hver anden uge. Der skal bookes dagen før – se beskrivelse!
- Opfordring til at prøve at ride distanceridning, spørg evt. Marianne og Annika Holmboe, hvis du
har lyst til at prøve distance og har spørgsmål til det.
- Ros til dem som ordner banerne.
- Forslag til aktivitet – foredrag med Maria fra Odsherreds Hesteterapi.
- Gymnastik med Majse bliver forhåbentlig gentaget i 2020 – så fint og sjovt
- Er det ok at reklamere på FB gruppen? Virksomheder?
- Evt. lave et lille interview om fastelavn eller vores fastelavns avis – ligge det på FB, hjemmeside og
plakatsøjlen – evt. en lille film som viser et besøg.
- Penge til ungdomsarbejdet – arrangement VM?
- Skal vi ændre på noget proceduren ved championatslisten – Caroline får kursus i at ligge på
hjemmesiden og skriver tak til dem, der indberetter til listen.
- Juniorerne indkaldes til første møde efter generalforsamlingen.

Tak for i aften

