
       

Tuse Næs Køre- & Rideforening   

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

Referat møde TNKR den 21.februar 
2023, kl. 19.00, på Udby skole 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine og Tina  

Afbud: Janni    
   

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde   

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden   

Godkendt 

 

3. Orientering fra kassereren   

72 medlemmer pt. og info om bank. 

 

4. Nyt fra stævneudvalget 

C-stævne i dressur 13-14/5-23 

D-stævne i spring 21/6-23 

D-stævne i dressur 29/7-23 hold 

Klubmesterskab 19 (spring) -20/8 (dressur) -23 

Møde i stævne udvalget i marts. 

Udvalget er i gang med planlægning af årets stævner. 

 

5. Fastelavns evaluering 

En god dag. Husk at vi rider til bedømmelse indtil kl. 0930.  

God opbakning til dagen og fint fremmøde af tilskuere – tak til alle 

hjælpere, ryttere og tilskuere. 

 

6. Nyt fra distriktet 

Årsmøde hvor Leif deltog den 9/2-23 

Fint møde og afholdt mange stævner i distriktet i 2022 

Et lille underskud på ca. kr. 3000,- på året i distriktet.  

Klubberne har fået overskud pga. klubophør og dermed skal 

klubberne ikke betale kontingent de næste år. 

 

7. Ridelejr – hvem arrangerer? 

Med på generalforsamlingen 

 

8. Booking system og udfordringer 

Hjemmesiden er rettet og der udsendes fælles mail som en reminder 

til reglerne – der er lidt rettelser 

 

9. Ordne vej til ridehuset 

Leif har lappet vejen 
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10. Nøgleoversigt – tjekkes sammen 

Gennemgået 
 

11. Generalforsamling planlægning/aktivitetsplan 

Akt.plan laves og der skal kopieres akt.plan og dagsorden til bordene 

ved generalforsamlingen. TT køber kage, Tine sørger for kaffe og 

mælk, Leif tjekker sodavand. TT løber lige rytterstuen over med en 

kost. 

 

12. Nyt lydanlæg v. Majse og Tine   

Udsat næste møde - Leif prøver at spørge Holbæk Rideklub om 

hvilket anlæg de har 

 

13. 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,- de kongelige stalde 

Travbane eller galopbane besøg og rundvisning? – Tine/Leif undersøger 

 

14. Træer på multibanen   

Risikotræer ved ovalbanen skal fældes af kommunen.   

Leif har kontakt til kommunen og de har lovet at komme med et hold.   

Fx hegn ved springbanen –tilbud modtaget (TT) og repr. sat i gang. 

Leif har søgt fonde – har du søgt noget Janni? 
   

15. Årssyn på ridehusbunden – ordnes 220223 – AFLYST! 

Opslag på FB og hjemmeside. 

 

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

Forslag sendt til Hans-H. fra TT, afventer tilbagemelding. 

 

17. Telia  

Trådløst til rideklubben – TT sender forslag til jer. Majse tager pkt. 

med til næste stævnemøde og pkt. med på næste møde. 

 

18. Bordet rundt – formanden til sidst   

Øv at der står Udby Kirkevej 23 på det flotte nye skilt – vi ønskede 

meget gerne, at der også står nr. 21😊 

 

14.EVT.  

Græsslåning – ny ordning på samme betingelser. 

Møg på udendørsbaner – trillebør og greb stilles ved banerne 

Fritidsportal søgt 

   

19. Næste møde d. 27/2-23, kl. 18.30 i ridehuset og pkt. dertil: efter 

generalforsamlingen finder vi lige en dato for første møde. 



       

Tuse Næs Køre- & Rideforening   

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

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 søges 1.april  

Medlemstal tastes i fritidsportalen senest 5.januar   

Holbæk Mesterskab 2023 – april   

Søge tilskud til medlemstal inden 5.september – hvert år   

Kontingent periode 2023 - november   

Fastelavns planlægning 2023 - november   

Generalforsamling 2024 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 

Male flagstænger ved indgang 

Skruer væk fra barrieren  

Ny liste ved port 

 

Oprydning 

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

   


