
Møde TNKR den 25.oktober 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 
Tilskud fra Coronapulje 
 

4. Orientering fra stævneudvalg – julehop ”stævne” den 28/11-2021 og pyntning 
af ridehus 27/11-2021 
Distriktsstævne (jubilæumsstævne) ønsket i maj – afventer godkendelse. 
Klubmesterskab i august. 
 

5. Nyt fra distriktet 
Møde på Rides Cup, info om nye tiltag fra DRF, ryttermærker er lavet om bl.a. nu 
kun 3 stk. 
 

6. Generalforsamling/kontingent/aktivitetskalender, bilag er rettet. 
Torsdag den 3/2-2022, kl. 19.30 i Rytterstuen. 
Jannie spørger Helle R og Kirsten C om de ønsker at fortsætte som revisorer. 
 

7. Sikkerhedsregler hingste m.m. v.Majse 
Gennemgået og rettet til 
 

8. Risikotræ– Leif 
Udsat 
 

9. Spring ind – arbejdsdag 
Majse finder en dag 
 

10. Nyt tag på ridehallen og lys – Leif 
Opmærksomhed på ”åbning” af ridehuset – TT indkøber, når vi ved hvornår 
Vi arbejder på løsning til miljøtræning og Ulf kursus 
Lys platform er støbt og forventes opsat i november 
Censor i ridehuset er ødelagt 
 

11. Se på booking side – rettelser, så mere overskueligt – Majse/TT 
Majse og Tina ser på siderne - Udsat 
 

12. Jubilæum 2022 
Har vi undersøgt det vi aftalte på ”jubilæums” mødet? 
Majse har sørget for musik – band - det er i orden 
kl. 19.00-01.00, gratis adgang for rytterne og entré for gæster. 
klubben giver kage til kaffen – lagkage. 
Reception til jubilæumsstævne. 



By og Land, Leif tager kontakt. Snakket med Jette Bundgaard/ugeavisen. Onsdag 
og senest ugen før kl. 12 skal der afl. til avisen 
Indbydelse til de omkringliggende rideklubber skal udsendes med invitation til jubi-
læum reception og også inviteres til fastelavnsridning. 
Leif tager også kontakt til lokalhistorisk arkiv. 
Majse har møde om vores ”avis” i november. 
 
 

13. Næste møde d. og pkt. dertil  
Den 2/12-21, kl. 18.00 hos Tina – ”julefrokost” 

 

* Generalforsamling - Torsdag den 3/2-2022, kl. 19.30 i Rytterstuen. 

* Risikotræ– Leif 

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

* Jubilæum 2022 

* Børnedyrskueudvalget med til møde i januar? 

 

15.Bordet rundt – formanden til sidst 

     Intet til referat 

 

16.EVT. 

     Måske snart rytterfitness igen med Majse – måske i januar 

 

     Lille infomøde om indendørssæson og info om rettelser af reglerne – kan evt.   

     være til ”indvielse” af ridehusbunden. 

Majse laver opslag på FB om fastelavn – man behøver ikke være                                                                                                                       

medlem og det er gratis at deltage. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Punkter til kommende møder i 2021/2022:  

Græsslåning - marts/april 

Forny lejeaftale Rækmarken senest juni, vedr. ridestien fra Rækmarken til Ri-
dehallen  

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 

 


