Møde TNKR den 3.marts 2021, kl. 19.00 i Rytterstuen - REFERAT.
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 budget og regnskab
Pt. 82 medlemmer
4. Orientering fra stævneudvalg
Vi skal holde Holbæk Mesterskaberne næste år. I år ønskes der en deltager mere til
at være med til planlægning af Holbæk Mesterskabet.
5. Nyt fra distriktet
Invitation til årsmøde i distriktet – online.
6. Risikotræ og oprensning af grøft – Leif
Leif har kontaktet kommunen i forhold til risiko træ ved ridestien og væltede træer,
samt oprensning af grøften.
Træerne bliver fjernet og vi hører nærmere om grøften.
7. Ridestien v. Rækmarken
Afregnet for 2021, og der er nu sat afstandspinde på hegnet, så hestene ikke kan
stikke hoveder ud på stien og snuse til de heste, som rides på stien.
8. Generalforsamling planlægning
Hvornår skal vi holde og hvordan?
Ingen indkomne forslag er modtaget til generalforsamlingen.
Pkt. til næste møde.
9. Aktivitetsplan for 2021
Skal vi prøve at planlægge fx arbejdsdage?
Den 11.april 2021, kl. 10.00 – 12.00.
Vi skriver på FB og hjemmeside.
10. Jubilæum 2022
Fælles tur til Herning/DM/andet?
Pkt. til næste møde – vi tænker lidt.
Fest – avis m.m. – gode forslag?
Festudvalget genopstå.

12.Bordet rundt – formanden til sidst
Majse siger til, hvis hun vil have hjælp til at sætte lidt spring op på multibanen.
* Lys på multibanen – vi er ved at undersøge hos kommunen, om vi kan få lov til at
sætte lys op. Leif informerer. Leif har møde med kommunen d. 4.marts 2021.
13.EVT.
Opfølgning i forhold til rideulykke i ridehuset, hingste og reservation i ridehuset –
hvordan gør vi?
Debat om hvordan vi kan forebygge lignende situationer i fremtiden, vi prøver at lave
skriv til forsøgsperiode. Med på næste møde.
14.Næste møde d. 8.april og pkt. dertil:
•
•

•
•

Jubilæum 2022
Opfølgning i forhold til rideulykke i ridehuset, hingste og reservation i
ridehuset – hvordan gør vi?
Debat om hvordan vi kan forebygge lignende situationer i fremtiden, vi prøver at
lave skriv til forsøgsperiode.
Generalforsamling planlægning
Skriv om reglementeret op sadling

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

