Tuse Næs Køre- & Rideforening
Udby Kirkevej 21, 4300 Holbæk, hjemmeside www.tnkr.dk mail tnkr.rideklub@gmail.com

REFERAT fra generalforsamling nr. 100 i TNKR:
Velkomst ved formand Leif Sørensen – dette er generalforsamling nr. 100.
Ca. 20 fremmødte til kaffe, kage, kransekage og ”bobler”
1. Valg af dirigent, og referent, samt stemmetællere
Søren Hansen valgt til dirigent, stemmetællere valgt, Tina Teglers referent.
2. Uddeling af præmier
Dressur pony
Anton Lykke Fogelberg og Foldbergs Filur
Spring pony
Annika Hartung Holmboe og Højvangs Recollo
Dressur hest
Tina Teglers og Memphis
Spring hest
Regitze Toft og Odette W
Tillykke til alle championats vinderne.
3. Formandens beretning for det forløbne år
Årsberetning: ved Leif med indhold af Corona restriktioner, udendørs generalforsamling,
klubmesterskab, juniorridelejr, HK mesterskab, miljøtræning
Aflyst børnedyrskue pga. Corona og julenissehop (ridehus manglede bund)
Historien om ridehus tag og bund, asbesttag, medlemshjælp til kontakt til kommunen, tog
ikke 6-8 uger men 6 mdr., bundprøver, lukket sag som blev åbnet igen og det resulterede i
en ny bund, finde nogen som kunne lave bunden var ikke let, Skibby HC, problemer med
at få fjernet bunden og alt har været op ad bakke.
Tak til Helle for hjælpen med ridehusbund og kontakt og rådgivning i forhold til projektet.
Multibanen er ved at få lagt nyt stenmel på – og lysprojektet skal også laves så der er lys
på multibanen.
Jubilæum fejres 3 gange, første gang i aften med bobler, til fastelavn med fest, historie fra
TNKR i ugeavisen til fastelavn, banner og flag med nyt logo som skal være med hele dette
år, reception til jubilæumsstævne i maj hvor der inviteres, man kan se mere i lokalhistorisk
arkiv og i vores scrapbøger bl.a. var der 2 fastelavnsridninger og 2 fester. Arbejdshestene
blev brugt.
Bl.a. har der i 40 år været børnedyrskue i TNKR.
Vi er en af de ældste rideforeninger i Danmark.
En forening med altid meget lokal opbakning fra beboerne på Næsset.
Tak til alle ryttere som repræsenterer TNKR rundt omkring i landet.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Tak til Leif for et kæmpearbejde med hele ”ridehussagaen”

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse
Jannie gennemgår regnskabet. 94 medlemmer i 2021 til december – pt. 60
medlemmer.

Tuse Næs Køre- & Rideforening
Udby Kirkevej 21, 4300 Holbæk, hjemmeside www.tnkr.dk mail tnkr.rideklub@gmail.com

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Beretning fra udvalgene
Stævneudvalget, Fastelavnsudvalget, Børnedyrskueudvalget og
Juniorudvalget:
Stævneudvalg, Stine, Tine, Marianne S, Michelle, Anja, Majse, Marianne H – vil meget
gerne have springryttere med i stævne udvalget.
C-stævne i maj for hest og kun dressur og klubmesterskab i august hest og pony,
dressur/spring,
HK mesterskab i september, evt. aftenstævner
Vi har meget brug for hjælpere – bl.a. til kiosken! Har du eller kender du nogen, som
kunne have lyst til at stå for kiosken? Så kontakt gerne bestyrelsen.
Måske kan vi prøve at sætte på plakatsøjlen på Næsset.
Børnedyrskuet:
Henriette er tovholder på børnedyrskuet, Kimie, Birgit og Malene er med i udvalget –
afholdes den 3 søndag i juni måned. Har man lyst til at være med i udvalget, så kontakt
bestyrelsen.
Kvadrille opvisning hos Majse.
Fastelavnsudvalget: Fastelavnsridning den 26/2-22, ruteplanlægning den 10/2-22 kl. 19.00
i rytterstuen.
oplag om kiosk udvalg sættes op om morgenen når tilskuerne kommer, måske er der
nogen som har lyst til at hjælpe i kiosken.
Juniorudvalget: Ridelejr, håber at kunne lave flere aktiviteter i år.

7. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Leif Sørensen
(Genvalgt)
Tina Teglers
(Genvalgt)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
Else-Marie Haulund
(Genvalgt)
Vibeke Therkildsen
(Genvalgt)
9. Valg af 2 revisor/bilagskonsulent. På valg er:
Helle Ravn
(Genvalgt)
Kirsten Christensen
(Genvalgt)
10. Valg af revisor/bilagskonsulent suppleant. På valg er:
Søren Henriksen
(Genvalgt)
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11. Valg af Juniorrepræsentanter. På valg er:
Annika Holmboe
(Genvalgt)
Anine Vogelsang
(Genvalgt)
Anton Fogelberg
(Valgt)
Caroline Kongeskov
12. Evt.
Info om jagtforeningens område – der vil blive kørt med store lastbiler i forbindelse
med opførelsen af det nye turlands område.
Vi har haft møde med turlandet og har lovet hinanden at samarbejde og informere
hinanden om forskellige aktiviteter.
Kan vi evt. dispensere så man kan booke om tirsdagen til dressurundervisning til kl.
12.00?
Hvis der ikke er booket til springning frem til kl. 12 (skal være booket til spring inden
kl. 15) – så er der ledigt og mulighed for at booke til dressurundervisning.
Bestyrelsen tager det lige med på næste møde og melder ud på hjemmeside og
FB. Tjek hjemmeside ”booking” for at se rettelse.
Debat om alder i sikkerhedsregler på 12 år.

Tak til Søren for god styring gennem generalforsamling og tak til de fremmødte for
en god aften, som vi afsluttede med at se på alle de gamle scrapbøger.

Vores nye logo, som gælder her i jubilæumsåret.

Tillykke til os alle med de 100 år og Tuse Næs Køre- og
Rideforening.

