
    

Tuse Næs Køre- & Rideforening  

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

REFERAT møde TNKR den 22.september  

2022, kl. 19.00 i rytterstuen.   

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  

Reklamepenge gået ind, 72 medlemmer.  

Info om økonomi.  

Godt salg i kiosken til Holbæk Mesterskab.  
  

4. Børnedyrskue   

Afventer tilbagemelding fra Dyrskueudvalget.  

Vi mangler stadig tilbagemelding.  

Pkt. med til næste møde.  
  

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 Møde på mandag den 26/11-22.  
  

7. Hvem skal være ny kassér efter Jannie?  

Med i nyhedsbrev  
  

8. Nyt fra distriktet  

Distriktsmøde – Leif deltager.  

Spørgeskema på FB vedr. distriktet  
  

9. Hvordan kan vi spare på strømmen?  

Mindre vandvarmer i køkkenet og den er er tændt under arrangementer, dvs. tænd/sluk 

knappen skal være let tilgængelig.  

Skumringsrelæ på lyset i ridehallen idag - tænder det så snart der er aktivitet i hallen 

Jens vil gerne have lys ved vandingsanlægget evt. med sensor - han er lidt træt af lyset 

slukker når sensorerne ikke er aktiveret!  

Leif kontakter elektrikeren om skumringsrelæ, samt opsætning af sensor ved 

vandingsanlægget.  
  

10. Nyt lydanlæg v. Majse og Tine  

Pkt. med på næste møde  
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11. Fælles tur i forbindelse med jubilæumsår Hvor langt er vi med 

denne?  

Stor bus kr. 6.300 + moms (6-7 timer)  

Rundvisning m. guide kr. 2.000 + kr. 50,-  
  

  

12. 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!  
  

13. Revidering af vores regler for spring til vores klubmesterskab   

Vi mangler noget vedr. ”udklasning” af springning  

Stævneudvalget laver rettelsen  
  

14. Bordet rundt – formanden til sidst  

Intet   
  

15. EVT.  

* Nyhedsbrev bomme, støtter, arbejdsdag, julenisse-stævne 27/11-22, julepyntning af 

ridehus 26/11-22, nyt best.medlem med regnskab  

  

  

16. Næste møde d. 3/11-22, kl. 19.00 i ridehuset og pkt. dertil:  
  

* Nyt lydanlæg v. Majse og Tine  

* Børnedyrskue   

* Årssyn på ridehusbunden – Leif kontakter HC Skibby * Leif tager kontakt til 

forening ang. Brug af arealet * Skilte på arealet?  

* Fibia  
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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  

Søge tilskud til medlemstal inden 5.september – hvert år  

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  
  


