Møde TNKR den 3.august 2020, kl. 19.00 i Rytterstuen – dagsorden.
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Else-Marie og Tina
Afbud:

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Orientering fra kasserer
85 medlemmer
Tilskud fra OK benzin – husk at tilmelde jer til ordningen, så vi får tilskud når der
tankes.
4. Orientering fra Stævneudvalg
Klubmesterskab to aftner – d. 18 og 20.august – se hjemmesiden.
Lidt debat om gave forslag osv.
5. Nyt fra distriktet
Intet
6. Afrensning af ridehus
Kommunen har udgiften til udvendigt vedligehold – så vi afventer.
Rygningsplade laves, måske plan om nyt tag i løbet af nogle år.
I uge 35 kommer der tilsyn i forhold til vedligeholdelse – Leif deltager.
Vi afventer lige tilbagemelding og tager pkt. med på næste møde.
7. Nyt møde og møderække
Næste møde:
Den 1/9-20, kl. 19.00
8. Cathrine besøg v. Maj
Majse har skrevet til Cathrine og prøver at lave aftale. Afventer svar fra Cathrine.
Pkt. med på næste møde.
9. Miljøkursus
Dato? – afventer dato fra Christian. Pkt. med på næste møde.
10. Ryttermærker v. Janni
Pkt. med på næste møde.
11. Arbejdsdag 27.september 2020, kl. 10.00-13.00 – MØD OP.
Majse skriver på FB og sender besked til TT som ligger på hjemmesiden.
12. Magnet dækken og hesteterapi v. Janni
Snakket med Odsherreds hesteterapi – Janni ligger på FB og ser om der er
opbakning til at lave et kursus.

10.Bordet rundt – formanden til sidst
TT finder bogstaverne til dressurbanen!
Kæphesteridning?
13. EVT.
Husk nyhedsmail: Hjælp til stævne, tilmelding klubmesterskab, ny bane,
arbejdsdag, Holbæk mesterskab 12-13/920 i Algestrup (tilmelding 23/8-20). TT
laver udkast til Janni som sender ud til medlemmerne.

Punkter til kommende møder i 2020:
Græsslåning - marts/april
Forny lejeaftale Rækmarken senest 1.marts, vedr. ridestien fra Rækmarken til
Ridehallen - juni
Børnedyreskue 2021 - marts
Ridelejr 2021 - marts
Holbæk Mesterskab 2021 - april
Kontingent periode 2020 - november
Juniorer – møder
Fastelavns planlægning 2020 - november
Generalforsamling planlægning 2020 - november
Fritidsportalen senest 1.april hvert år - marts

