Møde TNKR den 4.februar 2021, kl. 19.00 i Rytterstuen - DAGORDEN.
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine og Tina
Afbud:

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Orientering fra kassereren
Info om regnskab, pt. 80 medlemmer
4. Orientering fra stævneudvalg
Stævne d. 21-22.august 2021 - klubmesterskaber
5. Nyt fra distriktet
Intet
6. Henvendelse fra medlemmer – se besked fra Janni
Debat om booking
7. Sponsorat
Informeret
8. Risikotræ og oprensning af grøft – Leif
Udsat til næste møde
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.
Vi må udsætte til efter 280221, og der vil så snart som muligt blive udmeldt ny dato
for afholdelse af generalforsamlingen. Majse skriver på FB og Tina på
hjemmesiden.
10. Aktivitetsplan for 2021
Skal vi prøve at planlægge fx arbejdsdage og booke miljøtræning til efteråret?
April og september 2021 – med på næste møde
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
Pkt. til næste møde – vi tænker lidt.
Fest – avis m.m. – gode forslag?????

12. Næste møde d. og pkt. dertil
•
•

Risikotræ og oprensning af grøft – Leif
Jubilæum 2022

14.Bordet rundt – formanden til sidst
TT – OK benzin – vi skal opfordre til at flere melder ind til OK
15.EVT.
* Lys på multibanen – vi er ved at undersøge hos kommunen, om vi kan få lov til at
sætte lys op. Leif informere.

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

