Møde TNKR den 8.april 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
82 medlemmer pt.
4. Orientering fra stævneudvalg
Orientering om heste herpes og stævner
5. Nyt fra distriktet
Møde 250321 – men intet referat kan findes
6. Sikkerhedsregler hingste m.m. – bilag vedlagt - Majse/TT
Majse og Tina prøver at gennemgå regler m.m. og kommer med udkast til
revidering til næste møde.
7. Opsamling af møg på multibanen - Majse
Info
8. Risikotræ og oprensning af grøft – Leif
Leif snakker med kommunen igen
9. Nyt tag på ridehallen – Leif
Intet nyt - afventer
10. Se på booking side – rettelser, så mere overskueligt – Majse/TT
Majse og Tina ser på siderne
11. Holbæk Mesterskab 2022
Skal vi gøre noget i forhold til flere med til planlægning, da vi skal have
mesterskabet næste år.
12. Generalforsamling planlægning – afventer ny dato!
Hvornår skal vi holde og hvordan?
Ingen indkomne forslag er modtaget til generalforsamlingen.
13. Aktivitetsplan for 2021
Miljøtræning – 090521, kl. 15.00 start
Stævne 21-22/8-21 – klubmesterskab
Holbæk Mesterskaberne 11-12/9-21

14. Jubilæum 2022
Pkt. til næste møde – vi tænker lidt.
Fest – avis m.m. – gode forslag?????
15. Næste møde d. og pkt. dertil
Torsdag d. 200521, kl. 19.00
14.Bordet rundt – formanden til sidst
Intet
15.EVT.
* Lys på multibanen – vi er ved at undersøge hos kommunen, om vi kan få lov til at
sætte lys op. Leif informerer.
Nyhedsbrev ud – afventer generalforsamling (ny dato), miljøtræning, arbejdsdag,
Holbæk mesterskabs planlægger henvendelse til Søren tlf. 23650758 inden 270421,
book i ridehuset indtil videre pga. corona.
Børnedyrskue – afventer hvad der sker i forhold til Roskilde Dyrskue

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

Arbejdsdag:
*Samle sten på banerne, også oval og multibane
*Rengøre dommerhuse
*Samle grene på multibane, ovalbanen
*Samle grene ved søen
*Ordne dressurhegn med algefjerner
*Rengøre ridehus, fejes og skylles ned - Leif
*Ordne toiletter
Ordne tilskuergang og dommerhus
Rengøre rytterstuen, sekretariat og køkken
Beskære små grene ved ovalbanen
Ukrudt ved fliserne
Ordne skur ved traktor
*Spring ud

