Møde TNKR den 7.april 2022, kl. 18.30
hos Tina - REFERAT
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Vibeke, Else-Marie og Tina
Afbud:
1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Orientering fra kassereren
62 medlemmer, info om økonomi, info sponsorat, stævneudvalget laver sponsorliste
4. Nyt fra stævne udvalget + pkt. 9
Tines søster og veninde tager kiosken til stævnet og det er til egen indtjening.
Møde igen om 14 i stævneudvalget.
Snak om ønsker/mangler til sekretariat, som indkøbes
Ønske i fremtiden om nyt højtaleranlæg eller?
5. Nyt fra distriktet
Årsmøde 050422, 29 klubber i distriktet, en ny klub er startet op.
Samarbejder med distrikt 2 om stævnedatoer.
Ny formand Gitte Malene.
Valg af nye medlemmer til stævneudvalget + genvalg.
6. Nyhedsbrev
Info om stævne, græs, reception osv.
TT starter og sender til Majse og sender til alle – Jannie sender ud til alle medlemmer.
7. Betaling stien ved Rækmarken
Betalt
8. Lys og pæl på multibanen
Lys på multibanen.
Pæl skal ordnes ved hegnet.
Risikotræer ved ovalbanen skal fældes af kommunen.
Leif har kontakt til kommunen.
Fx hegn ved springbanen?
Pkt. med på næste møde.
9. Kiosken
Se pkt. 4
10. Væltede træer på arealet
se pkt. 8.
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11. Græsslåning sommer
Aftalt med Søren
12. Jubilæum stævne med reception – invitation laves
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 jubilæum
reception.
Reception om søndagen kl. 13-15 med bobler, kransekage, kaffe og kage – TT starter
indbydelse op.
13. Børnedyrskueudvalget med til næste møde
Majse spørger Henriette
14. Bordet rundt – formanden til sidst
Nogle af springstøtterne er knækket – Majse ser på det sammen med Søren og prøver at få
lavet det. Evt. købe et par nye støtter.
Kursus med Andreas den 24/4-22 i dressur
Måske kursus med Tina Lund i efteråret i spring
Mere info på FB og klubbens hjemmeside
EM tager kontakt til noget treck træning

15. EVT.
Intet
16. Næste møde d. xx22, kl. 19.30 i ridehuset og pkt. dertil
•
•

Jubilæum og evaluering generalforsamling
Tjek nyt brevpapir

Punkter til kommende møder i 2022:
Græsslåning - marts/april
Forny lejeaftale Rækmarken senest juni, vedr. ridestien fra Rækmarken til Ridehallen
Børnedyrskue 2022 - marts
Ridelejr 2022 - marts
Holbæk Mesterskab 2022 - april
Kontingent periode 2022 - november
Juniorer – møder
Fastelavns planlægning 2022 - november
Generalforsamling planlægning 2022 - november
Fritidsportalen senest 1.april hvert år – marts
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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
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