
 
 

Bestyrelsesmøde mandag 25/05-2020 
Dagsorden udsendt Lørdag den 23. maj 2020 

Mødedato Mandag den 25. maj 2020, kl. 18.00 

Mødested TRK Lejlighed 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbud 

 

Bolette Frandsen, Konstitueret formand 
Belinda Kramer, næstformand 
Evald Nielsen, kasserer 
Ronnie Pedersen 
Edit Lund 
Anette Bürgel 
Karin Christensen 
Jette Nissen (1. Suppleant) 
 
 
 
Juniorudvalget 
Stævneudvalget 
 

Dagsorden 

1. Orientering fra formanden 
- Der er indkaldt til Distriktsmøde d. 16. juni på 

folkehjemmet i Aabenraa, hvis ikke tilladt, så 
online i stedet. Edith og Bolette deltager, evt 
med Finn M som gæst 

- RBJ var taget af listen som punkt til 
Distriktsmødet. Bolette skriver til Sønke  

2.  Orientering fra kasserer 
- Ridebund planer er fundet den bliver købt til 

august måned.  
- Vi har mulighed for at låne en traktor af dem 

vi får halm af, hvis bunden skal køres 
igennem.  

- En hest er blevet aflivet og afhentet. Der er 
blevet set på en anden 5-6-årig hest.  

- Der kommer penge ind på Mobilepay, vedr. 
lån af rideskolens hal/baner. 

- Har fået det sidste lavet færdig vedrørende 
tilskud, som vi kan få fra den daglige drift. Vi 
får lidt til at dække udgifterne med.  



 

- Der kommer DKK 20.000.- ind i præmie som 
Årets Rideklub.  

3. Orientering fra junior udvalget 
- Ikke noget nyt at berette. 

4. Orientering fra daglig leder 
- Der er kommet godt gang i vores hold, samt 

gøre os overvejelser om vi langsomt skal til at 
tænke trækkehold med ind.  

- Der bliver afholdt handicap ridning 1 gang om 
ugen, hvor der må bruges lift. Mandag efter 
pinse kommer der lidt mere ind.  

- Der er interesse for enetimer, så Karin har 
løbende undervisning. 

- Der er nok at se til i hverdagene.  

5. Springunderviser 
- Ole/Suze er spurgt om de kender nogle mulige 

springundervisere. 
-  Robins hold, skal det ligge på en anden dag 

end torsdag, eller kombinere tiden der 
undervises i.  

- Karin fortsætter med springundervisningen, til 
vi har fundet en permanent løsning.  

6. Britt/RBJ 
- Der er blevet aftalt møde med Britt kl. 17:30 

d. 28.05.2020. 
- Vi kigger på ny kontrakt.  

7.   Praktikant til TRK 
- Der er kommet henvendelse fra en der gerne 

vil ind i skolepraktik. Karin tager sig af dette.  

8.  Årets klub – Finn/Antonio 
- Det var positivt at vi vandt den store 

tilkendegivelse om at blive Årets klub.  
- DRF vil gerne komme forbi og lave et 

interview til en artikel om rideskolen.  
- Der vil blive lavet et lille arrangement for at 

fejre vores kåring som Årets rideskole. 

9. Arbejdsdag/staldvask 
- Bliver afholdt d. 27 juni 

10. Aktiviteter Stævneudvalg/Støtteklub 



 

- Der må afholdes undervisning, der går under 
daglig drift. Ingen form for Arrangement eller 
kursus.  

11. Brug af megafon. 
- Der bliver rettet henvendelse til rette 

vedkommende, så man fremadrettet ikke 
benytter sig af megafoner på vores anlæg. 

12. Sankt Hans. 
- Bliver ikke afholdt i 2020 grundet Covid-19 

situationen.  

13. Eventuelt Kan vi få kroge op ved opsadler-området, hvor 
grimen hænges på med elevhestens navn?  

- Grimer skal lægges i hestenes krybber, det vil 
blive oplyst  

Priser på undervisning 
- Der vendes til næste møde om der skal 

indføres en pris differentiering på 
undervisning  

Heste på døgnfold 
- Der blev glemt at føre nedenstående til sidste 

referat. 
o Heste på døgnfold skal betale Dkk 295.- 

i juli måned 2020.  
Hjælpere til handicap 

- Der mangler stadig hjælpere til 
handicapridning, når der bliver åbnet mere op 
for dette.  

Flexjobber ordning 
- Der følges op hos kommunen, hvordan 

situationen ser ud hvor langt frem de kan se.  
Mobning 

- Snapchat + F3 
o Der appelleres til forældrene at være 

mere til stede omkring hvad deres børn 
skriver til andre over disse medier. Det 
sætter en dårlig stemning, og 
modarbejder vores motto ”Rytter eller 
ej, der er altid plads til dig”. 

o TRK ACCEPTERER IKKE DEN ADFÆRD! 

14. Næste møde Onsdag d. 24.06.2020 kl. 18:00 hos Formand Bolette 
 


