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REFERAT møde TNKR den 6.december   

2022, kl. 17.45, hos Tina, Strandvejen 8, 

Gislinge.    

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   

77 medlemmer  

Info om økonomi 

 

4. Børnedyrskue    

Der er samlet et hold til at holde børnedyrskue i 2023. 

   

5. Nyt fra stævneudvalget 

Det var en god julenissehop og danse dag i rideklubben. 

Stævnemøde i starten af næste år. 

Afventer stævne datoer til næste år. 

 

6. Fastelavns planlægning 2023 

Den 180223, rides der fastelavn. 

Majse laver plakat til næste år. 

 

7. Planlægning Generalforsamling 2023 

 Kontingent periode 2023 – bibeholder nuværende 

Generalforsamling planlægning 2023 – den 27022023 

Janni udsender julebrev og mail ud til alle medlemmer med datoer 

osv. 

Besked fra stævneudvalget til bestyrelsen om der skal indkøbe noget, 

i forhold til championaterne. 

   

8. Nyt fra distriktet   

Intet 

 

9. Juniorer med til møderne 

Vi spørger juniorudvalget 
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10. Nyt lydanlæg v. Majse og Tine   

Udsat til næste møde. 

 

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,-   

TT spørger vedr. arr. 

   

12. Træer på multibanen   

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!   

Leif kontakter igen 

   

13. Årssyn på ridehusbunden – Dato? 

Udsat til næste møde 

 

14. Leif tager kontakt til forening ang. brug af arealet – skilte på areal 

TT undersøger – udsat til næste møde 

 

15. Fibia  - Leif undersøger 

Med på næste møde 

 

16. Bordet rundt – formanden til sidst   

   

17. EVT.  

Lidt om foreningsaften v. Leif og TT 

Logo fortsættes 

Miljøtræning: 050223 og 140523 måske – nærmere udmeldes. 

Spar Nord Fonden – Leif søger tur 

Kæphestestævne! – mulighed? 

Græsslåning – med i julebrev, samt tak til Søren  

DGI – søges til lydanlæg 

   

  Næste møde d. 11/1-23, kl. 19.00 i ridehuset og pkt. dertil:   

 

*Fastelavns planlægning 2023 

*Planlægning Generalforsamling 2023 

*Nyt lydanlæg v. Majse og Tine   

*Fælles tur i forbindelse med jubilæumsår  

*Træer på multibanen   

*Årssyn på ridehusbunden – Dato? 

*Leif tager kontakt til forening ang. brug af arealet – skilte på areal TT 

*Fibia  - Leif undersøger   
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Punkter til kommende møder i 2023:    

Græsslåning - marts/april   

Forny lejeaftale Rækmarken senest juni, vedr. ridestien fra 

Rækmarken til Ridehallen    

Børnedyrskue 2023 - marts   

Ridelejr 2023 – marts   

Fritidsportalen senest 1.april hvert år – marts   

Holbæk Mesterskab 2023 – april   

Søge tilskud til medlemstal inden 5.september – hvert år   

Kontingent periode 2023 - november   

Fastelavns planlægning 2023 - november   

Generalforsamling planlægning 2023 - 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   

 

Oprydning 

Træstammen væk fra bane 3, og de ødelagte terrænspring kasseres.   

 

   


