
Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato: onsdag den 8. februar 2017 kl. 18:30

Mødested: TRK

Deltager: Holger Holm, formand

Evald Nielsen, kasserer

Belinda Kramer, næstformand

Karin Christensen, daglig leder

Simone Jørgensen

Merle Bremer

Fraværende: Finn Mârcher orlov, Torben Rogat, Mette andersen, Malene Jacobsen, Kathrine 

Petersen, Freddy Hansen

Gæster: Ute og Renate fra stævneudvalget

Dagsorden:

1. Orientering fra formand
2. Orientering fra kasserer
3. Orientering fra udvalg
4. Orientering fra dagligleder
5. Orientering fra juniorudvalg
6. Fastsættelse af dato for generalforsamling
7. Oprydning af parkeringspladsen bag hestetrailer
8. Leje af ridehallen den 11. marts (Vibeke Lunding)
9. Profilerings projekt omkring staldbyggeri
10. Rømø Beach Jump
11. Er der ændringer til græsning 2017
12. Hjemmesiden, opdatering af billeder
13. Baner inde og ude
14. Arbejdsdag
15. Eventuelt
16. Næste møde



Referat

1. –Ride klubben er meldt ind i Frivillighedsforeningen i Aabenraa.
-Holger og Belinda deltager i generalforsamlingen i Aabenraa Fritidsråd, den 8. marts´17.
-Kaj har lavet kavalettis, støtte og kasse til ting der bruges til handicapridning og

mor/barn ridning.

2. -Karoline fortsætter med at leje stalden.
3. -Der afholdes indendørs klubstævne 1. og 2. april.

 Der afholdes sydjysk mesterskab i spring den 21-23. september, da dette bliver et stort 

stævne ønskes der meget hjælp, så alle bedes sætte kryds i kalenderen.
- Rømø Beach Jump: der bliver pony klasser, bare ikke i dressur, lørdag bliver der 

afholdt en show klasse i dressur for heste, med progemmerne MA, MB0 og PSG
- Team Cup, Ute tilmelder to hold, Belinda er holdledere.

4. Efterskolen har kun to hold om tirsdagen nu.
Kommune tilskud bliver udbetalt i denne måned.
 

5. Der er blevet lavet en evaluering af det sidste ministævne, og de har lavet en liste 

sammen med Karin, over de ting der skal gøres anderledes til næste gang.

Der er 5 der udgår af juniorudvalget og der skal 3 nye ind til generalforsamlingen, der er sat en 

seddel op i rytterstuen, hvis der er nogen på 13år eller derover der har lyst til at være medlem af 

juniorudvalget, kan man skrive sig derpå. Er der mere 3 personer der skriver sig derpå bliver der 

lavet en afstemning, til generalforsamlingen.

Juniorudvalget holder ministævne i påsken.

6. Dato for generalforsamlingen er  torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:00 i rytterstuen.
7. Forespørgsel på grus til parkeringspladsen ved trailerne, tages der stilling til på et senere tidspunkt.
8. Islænderstævnet den 11. marts, har lejet 20 bokse, der er 11 ledige, resten bliver elevheste bokse
9. Bliver der arbejdet videre på. Holger har en lille kontakt til en erhvervs skole der måske kan lave det 

som et projekt.
10. Se under punktet stævneudvalg
11. Der er ingen ændringer i forhold til græsning, der bliver dog lidt småt med græs i foråret.
12. Der skal kigges på opdateringer af billeder af udvalg og elevheste side.
13. Udendørs banerne skal repareres ved svellerne.
14.  Finder en dato ved næste møde 
15. Intet
16. Næste møde er torsdag den 9/3 kl. 18:30 på TRK 

 


