
 
 

Bestyrelsesmøde torsdag 09/01-2020 
Dagsorden udsendt Søndag den 5. januar 2020 

Mødedato Torsdag den 9. januar 2020, kl. 19.00 

Mødested TRK Rytterstuen 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

 

Holger Holm, formand 
Evald Nielsen, kasserer 
Belinda Kramer, næstformand 
Bolette Frandsen 
Ronnie Pedersen 
Dennis Lorenzen (2.suppleant) 
Edit Lund 
Karin Christiansen 
Juniorudvalget – Klara Jensen 
Juniorudvalget – Christina Kaalund Starke 
 
 
Ina Budde 
Jette Nissen 
Bolette Frandsen 

Dagsorden 

1. Orientering fra formanden 
- Holger er blevet påtalt om at møgvognen ikke 

har så meget jern tilbage, så den bliver 
renoveret og kommer i bedre stand. 

- Er blevet spurgt om vi har lyst til at afholde en 
Bredde sport event. 

- Der skal forespørges på træpiller, så vi kan få 
en god pris på næste læs.  

2.  Orientering fra kasserer 
- Vi er skiftet over til Gjensidige forsikring, da 

der var en god besparelse at hente. Dog er der 
en lille rest der lige skal på plads.  

- D. 16.01.2020 bliver vores el-tavler 
termograferet, for at se hvordan der er 
varmeudvikling.  

- Der har været et møde med DLG vedrørende 
en bande i hal 2 i loftet. Der kommer lige en 
tilbagemelding snarest. 



 

- Der har været tralvt i vores 
faktureringssystem, så Belinda har haft meget 
at se til.  

- Markedsføring af TRK igennem Jysk 
sparekasse. Evt. sponsorater  

- E-boks: Der er blevet sendt ud til underskrift, 
så stævneudvalg & Evald kan agere hos 
banken. 

- Vi har ud faktureret lidt mere end tilsvarende 
måned sidste år.  

3. Orientering fra junior udvalget 
- Kommunikationen er fin, dog er der meget, 

som hænger på Christina og Klara med 
opgavefordelingen. 

- Det har været en god succes de 3 gange med 
ponyerne på centerpladsen, hvor der blev 
lavet små trækketure med børnene fra 
Tinglev. 

- Har ikke planlagt det store inden sommer, 
men overvejer at arrangere et ministævne 
omkring påske. 

- Skulle der være nogle i juniorudvalget, der har 
et godt arrangement de kunne tænke sig at 
holde med udvalget, må de gerne melde det 
ud, som tak for det store stykke arbejde de 
ligger i juniorudvalget.  

4. Orientering fra daglig leder 
- Der er nogle, som rider uden at betale for at 

bruge hallen, konsekvens ved manglende 
betaling vil være bortvisning fra TRK. 

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

- Punkt venter til næste møde. 
- Vi mangler 2 nye til bestyrelsen.  

6. Ny underviser efter Henriette 
- Spring: Der er blevet talt med Flemming om at 

tage en del af springtræningen, Robin er også 
indforstået i at tage de bedre ryttere til 
springtræningen.  



 

- Dressur: Der er lavet en aftale med Ulla 
Martens (B-Dommer), der kommer og tager 
nogle timer med dressur.  

 
 
 
 

7.  Kommende stævner 
- Dressurstævne 22-23 februar D-Stævne 

o Der vil blive udsendt spørgeskema fra 
Riders 1st, arbejder på det bliver fast 
del af vores stævner.  

- Elevskole Cup: 11-12 januar på TRK. 

8. Status Løsdrifts område – Miljø dispensation 
- Der drøftes stadig muligheder om hvad der 

giver mest mulig mening at starte op med, der 
vendes pro og con på disse muligheder. 

9. Rytterstue 
- Vi vender lige tankerne med renovering/ny 

byg til næste møde. 

10. Skilt om brug af faciliteter uden medlemskab 
- Skilt laves færdig med logo og sendes til 

Holger 

11. RBJ – Overdragelse af dele af Renates opgaver 
- Stævneudvalget drøfter opgaven. 

12. RBJ – Manglende hjælpere/personer 
- Ansvarlig til tøjsalg + hjælper tøj 
- Hjælper til at finde ærespræmier med 

Henriette 
- Elektriker 

13. Ind-/udlukning af heste/pony i den lille stald, hvis 
ansvar 

- Den ligger alene ved ejerne af hestene 

14. Medlemmer der underviser 
- Det er ok, at man hjælper hinanden, men ikke 

at det tangerer ren undervisning. 

15. Kamera i staldene  
- Der snakkes med Kaj om at bygge nogle 

saddelskabe, der så kan lejes for et lille beløb. 
 
 



 

16. Eventuelt - Hvad vil det koste at få asfalt i vores indkørsel. 
- Der er snart generalforsamlig i TRK, hvis der er 
nogle, som gerne vil være med i bestyrelsen, er de 
meget velkommen til at kontakte nogle af os i 
bestyrelsen, for at høre hvordan vi arbejder, eller 
deltage ved næste møde for at se hvordan et 
bestyrelsesmøde løber af staben.  

17. Næste møde Mandag d. 17. februar kl19:00 hos Bolette. 
  

 


