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REFERATER og indkaldelse til ordinær generalforsamling, i Tuse Næs Køre- & 
Rideforening den 16. juni 2021, Kl. 18.00 i TNKR 
 

1. Valg af dirigent, og referent, samt stemmetællere 
Velkommen ved Leif, dirigent Søren, referent Tina, stemmetællere Helle Jensen og Thea. 
Udendørs generalforsamling pga. corona. Start med grillpølser, drikkelse og kage. Ca. 25 
deltagere. 
 

2. Uddeling af præmier til championats vinderne. 
Billede Tine 
Dressur pony Domingo og Annika 
Spring pony Recollo og Annika 
Dressur hest Elton og Cecilie 
Spring hest Hannibal og Helle 
Stort tillykke til jer alle og tak for en flot indsats. 
 

3. Formandens beretning for det forløbne år - frem til d. 160621. 
Pga. corona er der ikke sket meget i det forløbne år, alt har været indstillet pga. smittefare. 
Restriktioner med afstand, mundbind osv. i forhold til brug af ridehallen. 
Tak til medlemmerne for hjælp og forståelse i corona tiden. 
Godt med bookingsystemet, som har været en kæmpehjælp i corona tiden. 
Gennemført enkelte aktiviteter. Bl.a. aflyst børnedyrskuet.  
Til februar 2022 til fastelavn, har klubben 100 års jubilæum. 
Vi arbejder på at få lys på multibanen. Afventer godkendelse fra kommunen. 
Tak til hjælpere og ryttere for dette år. 
 

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse 
Forkert regnskab vedlagt, men det rigtige vedlægges referatet. 
Info om regnskab. 
 

5. Indkomne forslag/evaluering af forsøg med springtid søndag – kan vi beholde 
forslaget, men ændre tiden til kl. 16.00 – 18.00 
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 
Vi indfører i stedet for hver søndag kl. 16.00-18.00 fremover. 

 
6. Beretning fra udvalgene 

Stævneudvalg: Holbæk Mesterskab skal holdes i TNKR næste år – vi mangler en person 
som kan hjælpe Søren med planlægningen. 
I stævneudvalget søger vi også flere personer, som har lyst til at være med i 
stævneudvalget. Stine (Elton) og Anja Vogelsang går med i stævneudvalget. 
Vi mangler et kioskudvalg eller en person, som vil have ansvaret for kiosken – har du idéer 
til hvordan vi kan få kiosken i gang, så kontakt bestyrelsen. 
Et lille træningsspringstævne d. 220621 i TNKR. Alle er velkomne. 
Opnår du resultater ude til stævner eller andet, så sæt en lille note på FB, så vi kan glæde 
os på jeres vegne. 
 
Juniorudvalg: Ridelejr, fælles skovtur, ridelejr igen her i juni. 
 

 

http://www.tnkr.dk/
mailto:tnkr.rideklub@gmail.com


7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 
Jannie Pedersen   (Modtager genvalg) 
Maj Therkildsen   (Modtager genvalg) 
Tine Nielsen   (Modtager genvalg) 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: 
Else-Marie Haulund  (Modtager genvalg) 
Vibeke Therkildsen  (Modtager genvalg) 
 

9. Valg af 2 revisor/bilagskonsulent. På valg er: 
Helle Ravn   (Modtager genvalg) 
Kirsten Christensen   (Modtager genvalg)  
 

10. Valg af revisor/bilagskonsulent suppleant. På valg er: 
Søren Henriksen   (Modtager genvalg) 
  

11. Valg af Juniorrepræsentanter. På valg er: 
Annika Holmboe   (Modtager genvalg) 
Anine Vogelsang   (Modtager genvalg) 
Caroline Kongsgaard  (Modtager genvalg) 
 
     

12. Evt. 
Vi arbejder på at revidere regler / sikkerhedsregler for klubben samt hjemmesiden i løbet af 
det næste ½ år. 
 
Ønske om at lave flere stævner – gerne et C-stævne i forbindelse med jubilæum næste år. 
Micelle S. og Marianne S. vil gerne hjælpe med at arr. Jubilæumsstævne.  
 
Status på ridehustaget er at den ene side bliver lagt tagplader på nu, og efterfølgende 
tages gamle plader af og den anden side laves. 
 
Der skal ikke bookes for undervisning, når vi rider ude på dressurbanerne, men book, hvis 
du skal bruge springbanen. 
Dette gælder også for hingstene, så længe at vi rider udendørs. 
Hingstene skal stadig booke, når de kommer i ridehuset. 
Vi laver lige en reminder, når ridehuset er klar! 
 
Debat om booking af ridehus. 
Kan man på nogen måde markere i booking, at man ikke ønsker at ride sammen med en 
hingst? 
Vi afventer situationen og ser til vinter. 
Skal man booke eller ej – det er enten eller! 
 
 
Tak for i dag. 
 
Mange hilsner bestyrelsen i TNKR 
 
 
 
 
 
 
 



Efterfølgende konstituerende møde i bestyrelsen i TNKR d. 160621: 
 
 
1. Konstituering: 

 
Formand Leif Sørensen 
 
Næstfmd. Maj Therkildsen 
 
Kasser Jannie Pedersen 
 
Sekretær Tina Teglers 
 
Medlem Tine Nielsen 
 
Suppl. Else-Marie og Vibeke Therkildsen 
 
 
2. Næste møde: 
Den 270721, kl. 19.00 i rytterstuen – pkt. er jubilæum 

 


