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REFERAT fra konstituerende møde TNKR den 

14.marts 2023. 
Deltagere: Leif, Janni, Majse, Tine, Anja, Vibeke,  

Else-Marie og Tina  

Afbud: Janni   
   

1. Godkendelses af ref. Fra sidste møde   

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Konstituering af ny bestyrelse 

Formand: Leif Sørensen 

Næstfmd.: Maj Therkildsen 

Kassér: Anja Vogelsang 

Sekretær: Tina Teglers 

Medlem: Tine Nielsen 

 

Suppl.: Vibeke Therkildsen og Else-Marie Haulund 

 

4. Orientering fra kassereren   

Fået styr på papirerne til banken, skal have fat i DRF for at ændre navn på kassér. 

Pt. 77 medlemmer. 

Send vedtægter til Anja fra Tina. 

Velkommen til nye medlemmer i nyhedsbreve. 

Husk at søge børneattester til undervisere, som kommer til i løbet af året. Til undervisere af 

børn og unge under 18 år. 

 

5. Nyt fra stævneudvalget 

Møde den 210323, udvalget delt i spring og dressur. 

 

6. Nyt fra distriktet 

Intet 

 

7. Ridelejr/juniorudvalg – opsamling fra generalforsamling 

Det er op til juniorudvalget om de ønsker at lave ridelejr eller andet. 

Fx bruge FB gruppen fra Marianne Holmboe 

Med på næste møde som første pkt. 

 

8. Nyt lydanlæg v. Majse og Tine   

Leif prøver at spørge Holbæk Rideklub om, hvilket anlæg de har. 

Anja kender en lydmand, som kan se på vores nuværende anlæg og 

rådgive os om evt. nyt anlæg. 
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9. 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 

Dato sættes næste gang og Leif spørger om evt. sæson. 

 

10. ”Farlige” Træer på området 

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. 

 

Vi har fået kr. 30.000,- til nyt hegn fra DGI fond. 

Der er ryddet op i de væltede træer. 

Risikotræer mangler. 

Aftale med kommunen om besøg igen til træerne. 

   

11. Årssyn på ridehusbunden – ordnes 220223 – AFLYST! 

Opslag på FB og hjemmeside. – har vi nogen ny dato? 

Hvad koster træflis hos ridebane.dk? 

Vi ser lige hvad der sker i forhold til Skibby. 

Pkt. med på næste møde. 

 

12. Skilte på areal  

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

næste møde 

 

13. Børnedyrskue, skal vi mødes? – hvilken rolle har bestyrelsen? 

Intet behov for at vi mødes pt. 

Der er fuld gang i planlægningen. 

Udvalget siger til hvis der er behov for noget fra bestyrelsen. 

Leif undersøger med CHR nummer til rideklubben. 

 

14. Telia  

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

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

 

15. Bordet rundt – formanden til sidst 

Majse: Dressurkursus med Andreas i april – måske 22-23/4-23, 

opslag kommer fra Majse. Tilskud til juniorerne. 

 

16. Møderække frem til generalforsamlingen 2024 

Tirsdage i ulige uger, kl. 19.00 i Rytterstuen i TNKR. 

250423 

 

Vi aftaler nyt møde hver gang. 
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14.EVT.  

Modtaget – deltager nogen? 

Hvis nogen har lyst til at deltage, så kan man bare melde sig til hver især. 

Kære forening i Holbæk Kommune  

I foråret udbyder kultur og fritid og Holbæk Kommunes Folkeoplysningsudvalg to kurser, som I kvit og 
frit kan tilmelde jer. 

1. Den første workshop udbydes i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland og handler om Unges 
Frivillige Engagement. Kurset er en del af en landsdækkende kampagne og her bliver du klædt på til at 
skabe rammer og opgaver, der gør det attraktivt, nemt og trygt for unge at engagere sig frivilligt i 
foreningslivet. Du kan tilmelde dig og læse mere her: 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202317853504 

2. Det andet kursus handler om, hvordan man bliver bedre til at benytte Facebook aktivt i sin 
rekruttering af nye medlemmer. Kurset udbydes af Jakob Lind Tolborg og du kan læse meget mere og 
tilmelde dig her: https://www.facebook.com/events/922605262501373/ 

Alle kurser bliver lagt ind den nye side omkring foreningskurser. Så klik ind og hold dig orienteret 
løbende. Siden finder du her: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/foreninger/foreningskurser/ 

Aktivitetskalender opdateres med 070523 – andet? 

   

   

17. Næste møde d. 25/4-23, kl. 19.00 i ridehuset og pkt. dertil:  

 

• Skilte på areal  

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

• Telia  

Trådløst til rideklubben – TT sender forslag til jer. Majse 

tager pkt. med til næste stævnemøde  

 

• Års syn på ridehusbunden – ordnes 220223 – 

AFLYST! 

 

• CHR nummer til rideklubben 

 

• Fælles tur i forbindelse med jubilæumsår  

 

 

 

 

 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202317853504
https://www.facebook.com/events/922605262501373/
https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/foreninger/foreningskurser/


       

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 2024 - november   

Fastelavns planlægning 2024 - november   

Generalforsamling 2024 planlægning - 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.   

   


