
Møde TNKR den 7.januar 2021, kl. 19.00 i Rytterstuen – REFERAT.  
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 kasseren 
Pt. 23 medlemmer 
Bestyrelse og stævneudvalg kr. 375,- 
 

4. Orientering fra stævneudvalg 
Nyt medlem til stævneudvalget 
 

5. Nyt fra distriktet 
Intet 

 

6. Risikotræ og oprensning af grøft – Leif 
Udsat til næste møde 

 

7. Vintermedlem – klarhed! 
Medlemskab fra september til og med december – vi ændrer betegnelsen på 

hjemmesiden 

 

8. Hvad kan vi gennemføre og hvad kan vi ikke pga. Corona? – Fastelavn? 
Vi kommer desværre til at aflyse fastelavn pga. Corona i år – det er rigtig ærgerligt 

men nødvendigt. 

Majse skriver i Tuse Næs bladet og plakatsøjlen. 

 

9. Generalforsamling planlægning 
Den 25.februar 2021 – Majse skriver i Tuse Næs bladet, at vi forventer at 

gennemføre generalforsamlingen. 

Ingen indkomne forslag er modtaget til generalforsamlingen. 

 

10. Aktivitetsplan for 2021 
Pt. umulig at lave pga. restriktioner 

 

11. Jubilæum 2022 
Noget fra VM/Avis 
Majse undersøger om avis og buskørsel og antal 
Vi ser på program og pkt. med næste gang 
Kan man sende med ud som postomdeling? MP? – Tina undersøger 

 



 
 
 

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

plakatsølje/omdeling – hvor langt er vi? 

Se pkt. 8. 

 

 

13. Næste møde og pkt. dertil  
Møde d. 040221, kl. 19.00 – pkt. generalforsamling og VM  

 
14.Bordet rundt – formanden til sidst 
     Tina skriver til børnehaven om at vise hensyn, når de færdes ved ridehuset 

 
15.EVT. 
* Rette indgang ved ridehus – vi prøver at grave lidt af og ligge lidt nyt på 
        
* Lys på multibanen – vi er ved at undersøge hos kommunen, om vi kan få lov til at 
sætte lys op. 
 
* Gaver championatsvindere 2020 - Tina 
 
* Skriv til kommunen om dyr – Niels være kontakt 

  
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punkter til kommende møder i 2021/2022:  

 

Græsslåning - marts/april 

Forny lejeaftale Rækmarken senest juni, vedr. ridestien fra Rækmarken til 
Ridehallen  

Børnedyreskue 2021 - marts 

Ridelejr 2021 - marts 

Holbæk Mesterskab 2021 - april 

Kontingent periode 2022 - november 

Juniorer – møder 

Fastelavns planlægning 2022 - november 

Generalforsamling planlægning 2022 - november 

Fritidsportalen senest 1.april hvert år - marts 


