
Møde TNKR den 27.september 2021, kl. 19.00 i Rytterstuen - REFERAT 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Else-Marie og Tina 

Afbud: Else-Marie 

 

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Orientering fra kassereren 
Miljøkursus er ved at være fyldt op – god tilslutning 
Info om økonomi 
 

4. Orientering fra stævneudvalg 
Næste år og jubilæumsstævne – forår? – bestil inden 15/11-21 
Evaluering: Stævneudvalget mødes d. 4/10-21, nye medlemmer er Marianne 
Søderlund og Anja Vogelsang. 
Næste år håber på maj stævne som D- stævne og C-stævne som jubilæumsstævne 
i august 2022. 
Vi markerer jubilæum med et arr. Til et af stævnerne. 
Ønske til indkøb til sekretariatet – finder priser m.m. 
 

5. Nyt fra distriktet 
Distriktsrådsmøde i Rider Cup d. 30/9-21 – Majse og Leif deltager. 

 

6. Generalforsamling – udkast til tekst til hjemmesiden, se rettelse af tiltag. 
Info. 
 

7. 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. 

Debat om rettelser – Majse retter til og vi får lagt nye regler på hjemmesiden. 

 

8. Risikotræ og oprensning af grøft – Leif 
Leif snakker med kommunen igen – rykker igen! 

Leif har snakket med kommunen og det er nu registreret som noget, som der skal 

gøres noget ved. Leif snakker med kommunen igen. 

 

9. Nyt tag på ridehallen og lys – Leif 
Opstart til lys i oktober, Niels T. og Søren, med ”underlampe”, pris opsat med     
fundament – Leif snakker med elektrikeren. 
Mast er bestilt og vi regner med at gå i gang med at støbe osv. i oktober måned. 
 
Ridehuset: Vi forventer, at vi kan udmelde noget sikker om et par dage vedr. 

bunden – måske er der lys forude       

 
10. Se på booking side – rettelser, så mere overskueligt – Majse/TT 

Majse og Tina ser på siderne – pkt. næste møde 
 



11. Jubilæum 2022 
Har vi undersøgt det vi aftalte på ”jubilæums” mødet? 
Majse har sørget for musik – band. 
kl. 19.00-01.00, gratis adgang for rytterne og entré for gæster. 
klubben giver kage til kaffen – lagkage. 
Reception til jubilæumsstævne. 
Jesper Jensen ang. By og Land, Leif tager kontakt. 
Indbydelse til de omkringliggende rideklubber skal udsendes. 
Leif tager også kontakt til lokalhistorisk arkiv. 
pkt. til næste møde 
 

12. Næste møde d. og pkt. dertil  
25/10-21, kl. 19.00 i TNKR 
2/12-21, kl. 18.00 hos Tina 
 

15.Bordet rundt – formanden til sidst 

 

 

16.EVT. 

     27/11-21 – Pynte ridehus      

     28/11-21 – Julestævne 

 

      

 

      

 

 
 
     
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  
Ordne toiletter 
Ordne tilskuergang og dommerhus 
Rengøre rytterstuen, sekretariat og køkken 
Beskære små grene ved ovalbanen 
Ukrudt ved fliserne 
Skovle hovslag på dressurbaner 
Ordne skur ved traktor 
Spring ud/ind 

 


