
 

Kære TRK’er  

 

 

Tak for at du har lyst til at komme med dine input, der kan gøre 

vores Rideskole endnu bedre.  

Mødedato: 26.11.2019 – Kl. 19:00 

Sted: TRK’s Rytterstue 

Agenda: 

• Velkomst fra Formanden 

• Gæst Brandvæsen – Oplysning vedr. evakuering. 

o Brandværn meldte afbud i sidste øjeblik. 

• Feedback på medlemsundersøgelsen (Riders 1st). 

o Gennemgang af hovedpunkter, der er i programmet + 

kommentarer gennemgået og vendt disse med de 

fremmødte. 

• Kontakt til de ansatte/lukketider 

o Vi skal prioritere vigtigheden af at ringe til de ansatte.  

o Lukketider: Fodring skal være afsluttet kl. 21:00. 

Generel stilletid 22:00-06:00, medmindre man har en 

syg hest, eller man skal starte tidligt til stævne.  

”Selv heste har brug for ro til at restituere.” 

▪ Der kommer sedler op i staldene.  

• Fremtidige undervisere 



o Der er nogle potentielle ansøgere, som bliver trukket 

ind til samtale. Vores mål er at finde en kompetent 

underviser, der passer godt ind til vores medlemmers 

DNA. 

• Medlemmernes indkommende punkter 

o Der var ikke kommet nogle punkter fra medlemmer. 

• Evt.  

o Rytterstuen – Der blev informeret omkring 

miljøgodkendelsen der skal benyttes, samt at vores 

tidsfrist hedder 2024 for at få etableret stalde. 

▪ Skal der bygges udebokse eller rytterstue? 

• Enighed om at udebokse etableres først og 

derefter tager vi rytterstuen op igen. 

o Holger: ”Er vi stolte af at være medlem i TRK”? 

▪ Ude i byen har vi ud af til har et godt Ry. 

▪ Børnene er stolte af at være medlemmer. 

o Hænge opdateret seddel med bestyrelsen, gerne med 

billede og kontaktoplysninger + TRK Facebookside. 

o HUSK, hvad hestene måtte tabe, samler man selv op. 

o Opråb til generalforsamling: Er der nogle der kunne 

tænke sig at komme ind, gør jer lidt tanker, evt. spørg 

nogle i den eksisterende bestyrelse, hvad der er af 

opgaver og forpligtelser ved at være med i bestyrelsen. 

 

Vi takker for en hyggelig og god aften.  

Mange hilsner fra Bestyrelsen 


