
 
 

Bestyrelsesmøde mandag 17/02-2020 
Dagsorden udsendt Mandag den 10. februar 2020 

Mødedato Mandag den 17. februar 2020, kl. 19.00 

Mødested Hjemme hos Bolette privat 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

 

Holger Holm, formand 
Evald Nielsen, kasserer 
Bolette Frandsen 
Ronnie Pedersen 
Jette Nissen 
Edit Lund 
Karin Chrstiansen 
Juniorudvalget 
Gæst - Anette Burgel 
 
Dennis Lorenzen (1. Suppleant) 
Ina Budde  
Belinda Kramer 

Dagsorden 

1. Orientering fra formanden 
- Generalforsamlingen er den 11/3 i rytterstuen 

på TRK. 
- Trænercertificeringen bliver ikke til noget. 
- DRF har tilbudt TRK at få en repræsentant ud 

for at gennemgå tallene for Riders First, vi 
overvejer at gøre brug af det senere. 

2.  Orientering fra kasserer 
- Der er kommet træpiller fra Estland i februar 

til en ok pris.  
- El tavler på TRK er blevet thermo-fotograferet 

og fundet i orden.  
- Der er blevet sendt en prøvehest retur.  
- Der er sendt regninger ud for februar måned 

uden afregning for spring, dette kommer 
senere.  

- Der er blevet søgt et sponsorat til et nyt 
dommertårn ved Jyske Sparekasse, afd. 
Rødekro/Løgumkloster 

3. Orientering fra junior udvalget 



 

- Juniorudvalget mangler 3-4 friske unge 
mennesker i udvalget til generalforsamlingen. 
Der bliver sat en seddel op på TRK og på FB 
omkring dette.  

- Der er planer om et ministævne efter påske.  
- En påskefrokost er også i støbeskeen.  
- Der var god aktivitet i rytterstuen den 11/2, 

hvor der blev lavet en masse pynt til 
fastelavn-stævnet.  

- Aftenens repræsentanter vil undersøge, om 
der er bred opbakning ved resten af 
juniorudvalget til at arrangere 
kæphestespringning ved RBJ. 

4. Orientering fra daglig leder 
- Der mangler nye gjorde osv. til 

handicapridning.  
- 9 hjælpere fra handicapridning har været til 

teambuilding, det var en god dag med 
fællesskabet i højsædet.  

- Der er godt fyldt op på de fleste hold.  
- Der er kommet nye spring og 

dressurundervisere, vi håber på god 
opbakning. 

5. Bordet rundt: hvordan var 2019, hvordan bliver 
2020? 

- På valg:  
o Evald Nielsen (modtager genvalg) 
o Holger Holm (modtager genvalg)  
o Jette Nissen (modtager ikke genvalg) 
o Ina Budde (modtager ikke genvalg) 

- Ikke på valg:  
o Ronni Pedersen  
o Belinda Kramer 
o Bolette Frandsen 

- Opstiller til valg:  
o Dennis Lorenzen 
o Edith Lund 

6. Ryttermøde d. 10.02.2020 
- Status/next step 
- Vi afventer og ser om ryttermødet har haft 

positiv effekt på hø-tyverierne.  



 

- Ronni kommer med i regelgruppen og der skal 
opdateres regler for TRK. 

7.  Mobning/uheldige udtalelser 
- Der er bedre stemning på TRK og kommet 

mere ro på. 

8.  Køkken status 
- Køkkenet bliver færdigt til fastelavn-stævnet. 

Der mangler hjælpere. 

9. Rytterstue  
- Nye køkken/renovation 

o Det har været en stor og krævende 
omgang at renovere køkkenet på TRK, 
en kæmpe tak skal lyde til de flittige 
folk der har ydet en kæmpe indsats. Det 

ser SÅ FLOT ud       

10. DRF Kurser for hjælpetrænere. 
- Holger fortalte om muligheden for et kursus 

ved DRF til Karin`s unge hjælpere. 
11. Generalforsamling d. 12. marts – hvem modtager 

valg, hvem gør ikke 
- Generalforsamlingen er den 11/3, IKKE den 

12/3. Ang. valg/genvalg, se pkt. 5 

12.  Tyveri af hø 
- Se punkt 6 

13. Nyt omkring RBJ 
- Folk/sponsorer er så småt begyndt at ringe 

omkring sponsorater til RBJ 2020.  
- Der er henvendelser omkring et fælles telt 

hvor udstillerne kan udstille.  
- Andre folk vil sælge streetfood.  
- TRK arbejder på fremover at kunne få en fat 

dato til RBJ. 4/3 er næste møde for 
styregruppen. 

14. Halvtag til opbevaring 
- Der er indhentet et par tilbud på et halvtag. 
- Bestyrelsen overvejer halvtag vs. løsdrift. 

15. Løsdrifts stald. Hvordan og hvornår 
- Se pkt. 14. 

 
 
 



 

16. Søgning af fonde 
- Kan der søges fonde til halvtag og løsdrift? 
- Hvem kan søge fonde?  
- TRK mangler sådan én person! 

17. TRK nomineret til årets rideklub indenfor DRF 
- Finn Märcher har indstillet TRK. Vi er med i 

opløbet blandt de sidste 3 klubber. 

18. Status på traktor 
- Der kommer en og vurderer traktoren i 

morgen.  

19. Kommende stævner og nye medlemmer til 
stævneudvalget. 

- Der mangler nye fok i udvalget.  

20. Hvad gør vi i sagen omkring anmeldelse til Nyt 
hesteliv. 

- TRK gør ikke mere lige pt.  

21. Eventuelt - TRK har ryttere som er indstillet til en 
erkentlighed v Aabenraa Kommune for div 
mesterskaber, det foregår d 2/4. Ronni 
deltager fra bestyrelsen.  

- Bestyrelsen overvejer luft til luft-
varmepumper til rytterstuen og 
saddelkammeret. 

22. Næste møde Efter generalforsamlingen d. 11.03.2020 
  

 


