
  

Tuse Næs Køre- & Rideforening 

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

REFERAT møde TNKR den 16.august 2022, 

kl. 18.00 hos Tina m. mad. 

Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine og Tina 

Afbud:  
 

 
1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde 

Godkendt  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Orientering fra kassereren 
69 medlemmer 

Info om økonomi 

Miljøtræning den 23/10-22 
 

4. Børnedyrskue  
Afventer tilbagemelding fra Dyrskueudvalget. 
 

5. Oprydningsdag 15/9-22, kl. 17 mødes bestyrelsen 
Vi mødes og rydder op i containerne – så ser vi, hvad der er til udsmidning. 
Træstammen væk fra bane 3, og de ødelagte terrænspring kasseres. 
 
 

6. Nyt fra stævneudvalget 
Klubmesterskab den 27-28/8-22 
Holbæk mesterskab den 10-11/9-22 

 
7. Nyt fra distriktet 

Intet 
 

8. Lys og pæl på multibanen 
Lys på multibanen – Leif spørger elektrikeren igen. 

Risikotræer ved ovalbanen skal fældes af kommunen. 

Leif har kontakt til kommunen. 

Fx hegn ved springbanen – afventer tilbud (TT) – tager fat i SNG Hegn igen! 

 

9. Ridelejr i juli 
Gået rigtig godt. Tak for et godt arrangement. 
 

10. Ny serviceaftale til vandingsanlæg  
Vi tager det når behovet opstår 
 

11. Bordet rundt – formanden til sidst 
Intet 
 



  

Tuse Næs Køre- & Rideforening 

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

12. EVT. 
Arbejdsdag den 2/10-22. 
Majse og Tine undersøger ang. Nyt lydanlæg 
 

13. Næste møde d. 15/9-22, kl. 19.00 i ridehuset og pkt. dertil: 
* 
 

 
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 

Fritidsportalen senest 1.april hvert år – marts 
Holbæk Mesterskab 2022 - april 
Kontingent periode 2022 - november 
Fastelavns planlægning 2022 - november 
Generalforsamling planlægning 2022 - november 
Juniorer – møder 
 

 
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 

 


