
  

Tuse Næs Køre- & Rideforening 

Udby Kirkevej 21, 4300 Holbæk, hjemmeside www.tnkr.dk mail tnkr.rideklub@gmail.com  

Møde TNKR den 7.juni 2022, kl. 19.00 i 

Rytterstuen - REFERAT 

Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Tina og 

Henriette fra børnedyrskuet. 

Afbud:  
 

1. Børnedyrskueudvalget v. Henriette 
Info om børnedyrskuet. 
Besked til Majse om opsætning af telt evt. om tirsdagen 
Majse skriver i booking og hjemmesiden 
Leif henter øl og sodavand til søndag morgen 
Jannie er med i indgangen 
Tine er hundedommer 
Leif er åbningstaler 
Det er børnedyrskue nr. 42 

 

2. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 
Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

4. Orientering fra kassereren 
Info om regnskab 
67 medlemmer 
 

5. Nyt fra stævneudvalget, Holbæk Mesterskab – arbejdsdag før HM? 
Vi skal dække personale i sekretariatet og kiosken. 
 

6. Evaluering af stævne og reception, samt modtagne gaver 
Hvad skal vi købe for modtagne gaver fra receptionen? 
Evt. fælles tur – Majse undersøger bus, Jannie Politihestene og Tine de kongelige stalde til 
næste møde 
 

7. Nyt fra distriktet 
Intet 
 

8. Lys og pæl på multibanen 
Lys på multibanen. 

Risikotræer ved ovalbanen skal fældes af kommunen. 

Leif har kontakt til kommunen. 

Fx hegn ved springbanen – afventer tilbud (TT) 

Elektriker er på vej til at lave lyset 

 

9. Ridelejr i juli 
Vi giver yderligere tilskud til ridelejr. 
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10. Bordet rundt – formanden til sidst 
Intet 
 

11. EVT. 

• Betaling for gæstebesøg i TNKR – det er ikke muligt at ride i klubben uden at være 
medlem. Alle skal være medlemmer for at bruge faciliteter. Er du i tvivl om dette, så 
kontakt bestyrelsen. 
Deltagelse i fastelavn og kvadrille til børnedyrskuet er undtagelser, hvor du kan 
deltage uden at være medlem. 

• Luk porten skilt TT 

• Hunde i snor i Tuse Næs Bladet 

• Kvadrilleridning til Børnedyrskuet og udklædning 
 
 

12. Næste møde d. 160822, kl. 18.00 hos Tina og pkt. dertil: 
 
Pkt. næste møde: 
Arbejdsdag søndag den 14.august 2022, kl. 10.00 - 13.00 
 
* punkt til efter sommerferien - ny serviceaftale til vandingsanlæg (vi har ikke fået regning 
fra sidste gang) 
 
Møderække for resten af året 

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 
 

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 


