Bestyrelsesmøde torsdag 24/09-2020
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Onsdag den 23. september 2020
Torsdag den 24. september 2020, kl. 18.00
Lejligheden ved TRK
Bolette Frandsen, formand
Belinda Kramer, næstformand
Evald Nielsen, kasserer
Dennis C. Lorenzen, sekretær
Ronnie Pedersen
Anette Bürgel
Karin Christensen
Juniorudvalg – Clara Jensen
Jette Nissen (1. Suppleant)

Afbud

Edit Lund/Stævneudvalg
Finn Märcher (2. Suppeleant)

Dagsorden
1.

2.

Orientering fra formanden
- Bolette er glad for at høre at der er godt fyldt
op på de forskellige hold. Belinda fik grønt lys
til at arrangere en lang dag med Ole i uge 42
hvis det har interesse.
- Vi sætter en renovering i gang i den lille stald,
evt. med frivillig hjælp. Nyt lys/lysplader og
troldtekt, så stalden bliver lys og lydvenlig.
Orientering fra kasserer
Ved ingen hest, kan man reservere boksen 1
måned til DKK 800.- og fuld pris derefter.
Der skal afregnes for de ekstra hjælpere der er
på Belindas hold til efterskolen.
Der er en ok likviditet i klubben.
Den 8/9 var der et forsikringsmøde med
Carsten Work, og der var ingen
bemærkninger.
17/9 var Anne Marie og Evald på kommunen
og regulere lokaletilskuddet.
Bestyrelsen er i tvivl om der bliver betalt for
leje af ridehal af folk udefra. 50 kr. er ikke
meget for lån af en hal, hvis man er gæst. Hvis

-

man ser folk udefra, må man gerne give
besked til bestyrelsen.
Betalings service har drillet noget, men skulle
virke igen.
Vi overvejer 3 styks varmepumper til rundt på
TRK: rytterstue, sadelkammer og lejligheden.
Belinda efterlyser lys til ind- og ud lukning.
Bestyrelsen er i tvivl om der er ryttere der
starter for TRK, uden at betale kontingent. Er
der et system/samarbejde klubberne imellem,
så det kan tjekkes?

3.

Orientering fra junior udvalget
Har snakket om ministævne d. 24.10.2020,
der vil ikke være åbent i køkkenet, så
rytterstuen bliver lukket.
Der er kun 1 hjælper pr. rytter.
Dennis deltager i næste møde ved
juniorudvalget, for at se hvordan møderne
foregår.
Der skal findes en dommer, som kommer
udefra, så vi har en udefrakommende.

4.

Orientering fra daglig leder
Alt kører som det plejer.
Der er blevet købt en hoppe, den er i tilridning
hos Helene. Når den kommer dertil, vil den
blive afsat den første lange tid til en bestemt
pige, der kan træne den.
Der er købt en hest hjem til handicap, som vil
være en god bagrytterhest, den vil blive sendt
op til Helene for tilridning.
Der bliver lavet en attest på en af vores heste.
Ventelisten er pt på 12 stk.

5.

Stævner med nye Covid-19 regler
DRF har udsendt nye regler d. 24.09.2020, så
vi må se i dagene op til stævnerne hvad
reglerne siger.

6.

Gruppe/person til Covid-19 opdatering
Jette vil meget gerne stå for dette, hun
sparrer med Anette.

7.

Inspirationsdag DRF onsdag d. 21. oktober
Det er en Bredde inspirationsdag, Kathrine &
Emma rider en Pas de deux, der vil blive lavet
ponygames af Trine & Linea. Det bliver i den
store hal, hvor arrangementet starter kl. 17.
Christian hjælper med forplejningen på dagen.
Mor/Barn ridning
Der har været nogle interesserede i at skulle
tage mor/barn undervisningen, der er bare
lige nogle ting, som skal falde på plads.
RBJ 2021
Finn Märcher vil gerne afholde et møde for
styregruppen vedr. opstart af RBJ 2021.
Hvad er muligt med de nuværende
restriktioner og hvordan vil det se ud til næste
år.
Kommende Distriksrådsmøde
Der er ikke planlagt noget nyt møde, men det
vil være stedet for at få fastsat en fast dato til
RBJ.
Klubjakker
Anette arbejder på muligheden for at bestille
klubjakker. Hun er i gang med at indhente
tilbud. Anette laver opslag på FB og
opslagstavle når det er muligt at bestille.
Lukke heste ud på fold
Fra oktober lukker fodervagten alle heste ud
på fold, de hesteejere som ikke ønsker dette
skal sætte deres skilte på rød.
Referater + info op på tavler
Der vil blive hængt referater op i hallen &
stalden.
Hestepasser
Nogle forældre har henvendt sig om deres
børn kan blive hestepasser.
Mandag d. 19. oktober kl. 19:30 i TRK-lejlighed

8.

9.

10.

11. Eventuelt

12. Næste møde

