Bestyrelsesmøde onsdag 24/06-2020
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Mandag den 22. juni 2020
Onsdag den 24. april 2020, kl. 18.00
Hjemme hos Bolette privat
Bolette Frandsen, formand
Belinda Kramer, næstformand
Evald Nielsen, kasserer
Dennis C. Lorenzen, sekretær
Anette Bürgel
Juniorudvalget – Clara Larsen
Jette Nissen (1. Suppleant)

Afbud

Dagsorden
1.

Ronni Pedersen
Edith Lund
Karin Christensen
Finn Märcher (2. Suppleant)
Orientering fra formanden
- Ny springundersviser.
- Har talt med en som snart er færdig
som berider, bor i Haderslev området
og er 27 år gammel. Hun har interesse i
at få en hel dag med springundervisning
og enetimer. Hun virker meget
behagelig og vil være et rigtig godt
match til TRK.
- Ny handicap hjælper.
- Møde med Karin og en interesseret
dame til at undervise til handicap
ridning, rengøring og evt. mor/barn
undervisning. Hun har tidligere arbejdet
i Rødekro ved Ann.
- Møde i D8
- Mødet gik positivt, alle punkter blev
gennemgået. Der skulle vælges ind til
ny bestyrelse.
- TRK fik desværre ikke noget af puljen
#sammenhverforsig. 3 klubber fik

2.

3.

4.100.- & 3 klubber fik 10.000.- til køb
af en elevhest.
- RBJ-dato vil komme på dagsordenen
som et punkt ved D8 mødet i efteråret.
- Opringning ift. Fond
- Parasport Danmark, der er fra
Kulturministeriet lavet en pulje til at
sætte gang i parasport igen, hvilket ville
være fornuftig at søge for TRK. Skal
ansøges inden 1. oktober.
Orientering fra kasserer
- Halbund vil blive lavet d. 06-07-2020, den skal
nivelleres ud da der har været lidt problemer
med denne tidligere.
- Der skal laves et halvtag omme på langsiden
af den nye hal, så vi kan få vores spring til at
stå ordentligt i stedet for at ligge ned.
- Attest er kommet på hesten der er blevet
aflivet.
- Aftale med LHN, der skulle lave regnskabet for
corona.
- Der er købt nyt Wrap, der er blevet lidt dyrere
i år.
- De 2 første marker er blevet sprøjtet for
Engbrandbæger og skræpper, men der skal gå
14 dage inden hestene må komme ud på de
sprøjtede marker.
- Der vil komme en mindre prisstigning på
opstaldning, undervisning.
- Der er sendt regninger ud på kontingenter.
- Et hold har været ud på teambuilding, hvilket
er noget vi kan få lidt tilskud tilbage fra.
- Økonomien ser pt. fornuftig ud.
Orientering fra junior udvalget
- Af de nye, som kom ind til
generalforsamlingen, er de første 3 allerede
ude igen, en mere påtænker at måske at gå ud
af udvalget.
- Der er indtil videre 4 tilmeldte til Mini ridelejr.
- Clara tager med på næste møde, om der skal
være en voksen ind over gruppen.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10. Eventuelt

11. Næste møde

Orientering fra daglig leder
- Holdundervisning, ved 3-4 ganges
kontinuerligt fravær vil man blive frameldt, så
pladsen kan frigives til folk på ventelisten,
eller deltageren bliver faktureret for
holddeltagelsen.
- Hvis man tager sin hest ud af stalden for at
køre væk med den, skal man huske at give
besked. Der vil blive placeret en notesblok i
øverste skuffe ved metalbordet, hvor man
tager en side og udfylder med ca. tid/dato
hesten er væk og placerer sedlen i foderskiltet
på hestens boks.
Arbejdsdag liste
- Mad, forplejning, plan. Denne bliver
udarbejdet så den står klar til
Arbejdsdag/Staldrens.
Kommende arrangementer
- Struktur fremadrettet/skabeloner
- Dennis kontakter stævneudvalg, om vi
kan bidrage med noget hjælp.
Opslag/besvarelser på FB
- Vores besvarelser og opslag, skal være
gennemtænkte og velformulerede.
Instagram
- Anette opretter en virksomheds instagram
profil og er tovholder på denne.
- #TRK_Tinglevrideklub
Kommende stævner
- Gemt til næste møde.
- Der sendes et tilbud til bestyrelsen på en
håndspritsautomat.
- Ridehesten har kontaktet os om at lave en artikel
vedrørende TRK Årets rideklub.
- Ekstraordinær generalforsamling forventes at
komme i August muligvis udendørs eller inde i
ridestalden afhængig af vejr og Covid-19 situationen.
Torsdag d. 06.08.2020 kl. 18:30 i TRK-lejlighed

