
Møde TNKR den 26.novmeber 2020, kl. 18.00 i Rytterstuen – dagsorden.  
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Else-Marie og Tina 

Afbud: Janni 

 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Orientering fra kasserer  

Så nåede vi 100 medlemmer – lagkage       

 

4. Orientering fra Stævneudvalg 
Prøver at få stævne næste år i august 2021 
 

5. Nyt fra distriktet 
Intet  

 

6. Julehilsen til alle medlemmer 
God idé og samtidig kan vi spørge, om nogen kunne have lyst til at deltage i 

stævneudvalget (over 18 år) – TT udsender til godkendelse 

Udsendes sammen med opfordring til forslag til generalforsamling. Besked om at 

der snart kommer opkrævning af kontingent. 

Kryds i kalender til d. 1302xx – fastelavn! – besked om mulighed for trækker på 

turen. 

 

7. Risikotræ og oprensning af grøft - Leif 
Næste møde 

 

8. Generalforsamling planlægning 
Den 25.februar 2021 

Udsendes matr. Efter 0501xx sammen med fastelavn og aktivitetsplan 

 

9. Planlægning kontingent 
Klargøring af bilag og udsendes 301220 - TT 
 

10. Jubilæum 2022 
Noget fra VM – Lissi undersøger hos billetnet 
 

11. Fastelavn – uge 6 2021 
Skal vi sende et lille skriv ud om fastelavn til medlemmerne og på Tuse Næs 

plakatsølje/omdeling? 

 

12. Nyt møde og møderække  
Den 7.januar 2021, kl. 19.00 

 



 
13.Bordet rundt – formanden til sidst 
     Friarealet mellem boldbanen og ridehus er der indgået 20 aftale om benyttelse. 
     Lysprojekt på multibanen 
      

14.EVT. 
* Søren slår græs næste år 
* Ryttermærker går i gang til foråret 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Punkter til kommende møder i 2020/2021:  

 

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 202x – udsendes d. 3012xx 

Juniorer – møder 

Fastelavns planlægning 2020 - november 

Generalforsamling planlægning 2020 – indkomne forslag i hænde senest d. 
0501xx – udsendes med julehilsen 

Fritidsportalen senest 1.april hvert år - marts 


