
Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2017

Mødedato: torsdag den 9. marts 2017 kl. 18:30

Mødested: TRK

Udsendt: den 8.marts 2017

Deltager: Holger Holm, formand

Evald Nielsen, kasserer

Belinda Kramer

Freddy Hansen

Karin Christensen, daglig leder

Kathrine A. Petersen

Malene Jacobsen

Merle Bremer

Simone Jørgensen

Fraværende: Merle, Mette

Gæster: Finn

Dagsorden:

1. Orientering fra formand
2. Orientering fra kasserer
3. Orientering fra udvalg
4. Orientering fra dagligleder
5. Orientering fra juniorudvalg
6. Stald
7. Sydjysk  mesterskab for hold
8. Klub jakker/Veste
9. Arbejdsdag
10. Staldvask
11. Generalforsamling
12. Hjemmesiden
13. Rømø Beach Jump
14. Eventuelt
15. Næste møde



1. -Holger og Belinda deltog i generalforsamling i Aabenraa Fritidsråd onsdag d. 8/3.
- Den 3. april er der distriktsrådsmøde hvor Jørgen Kold kommer og fortæller om 

den nye lov, Holger, Belinda, Malene og Karin deltager.
2. – Der købt nye træpiller.

- Der købt en ny pony og så har vi fået to mini shetlandsponyer.
- Dem der leverede wrap sidste gang, leverer også næste gang.
- Tilskuddet fra Aabenraa kommune er kommet.
- Regnskabet er afleveret til revisor.
- Det sidste stævne gav et pænt overskud.
- Økonomi ok.

3. -Det sidste stævne var et godt stævne.
- Stævneudvalget ønsker at lave et dressurudvalg og et springudvalg.

4. -Vi har fået en ponypude fra Günther og et hovedetøj fra Bolette til vores nye 

shetlandsponyer.  
- Der afholdes islænderstævne lørdag den 11. marts, der er udlejet 20 elevheste 

bokse den dag.
5. - juniorudvalg afholder ministævne skærtorsdag den 13. april.

- Der bliver igen i år afholdt ride lejr i den først uge af sommerferien, den vil blive på

4 dage i år.
6. Der er blevet snakket om flere muligheder. Der ønskes stadig forslag fra medlemmer, 

alle medlemmer skulle have fået sendt tegninger på byggeriet ud inden jul, Der vil 

også blive hængt tegninger over byggeriet op i rytterstuen, og hvis man ser 

bedre/andre løsninger/ønsker, så er man velkommen til at hænge sit forslag op ved 

siden af.
7. Vi stiller i år op med et hold på 4 rytter, ved sydjysk mesterskab for heste i dressur.
8. Der undersøges hvad vi kan købe af klub tøj (jakker, veste, t-shirts) og til hvilken pris.
9. Der bliver afholdt arbejdsdage den 20 og 21 maj.
10. Staldvask er den 1 og 2 juli.
11.De sidste ting til generalforsamlingen kom på plads.
12.Hjemmesiden er stadig under opdatering, fodervagt planen bliver opdateret og 

juniorudvalget får udskiftet deres billeder efter generalforsamlingen, og der kommer 

billeder af de ride lærer der mangler er på hjemmesiden.
13.RBJ afvikles, men vi vil meget gerne have flere sponsorer. Der bliver hængt plakater 

op til hingstekåringen i Herning i weekenden, og den er lagt på FB, og den må meget 

gerne deles. Holger indkalder til hjælpermøde slut marts eller start april.  
14.Referatet bliver hængt op på opslagstavlen.  
15.  Næste møde er den 10. april kl. 19:00, på TRK


