Bestyrelsesmøde mandag 27/04-2020
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Søndag den 26. april 2020
Mandag den 27. april 2020, kl. 19.00
Hjemme hos Bolette privat
Bolette Frandsen, Formand
Belinda Kramer, Næstformand
Evald Nielsen, Kasserer
Dennis C. Lorenzen, Sekretær
Ronni Pedersen
Edit Lund
Anette Bürgel
Jette Nissen (1. Suppleant)
Karin Christensen – Daglig Leder

Afbud
Dagsorden
0.

1.

2.

Konstituering af ny formand efter Holger.
• Bolette Frandsen modtog valget som
konstitueret formand.
• Dette dog kun frem til den ekstraordinære
generalforsamling er mulig at afholde lovligt i
forhold til Covid-19 regler.
Orientering fra formanden
• Der kommer en masse mail ind, hvor der er
meget læsestof. Bolette vil gerne, at vi andre
lige hjælper med at kigge på de mails, som
kommer.
• Der er mange opgaver, hvor det kunne være
dejligt hvis vi kan hjælpe med at løfte i samlet
flok.
• Bolette vil gerne sidde til den ekstraordinære
generalforsamling, men heller ikke længere
end dette.
Orientering fra kasserer
• NETS: Christian, Anne Marie + Evald har siddet
sammen og er næsten kommet igennem, der
var en lille opgave i det, da Holger stadig stod
som formand.

Traktoren: er leveret tilbage til Henry, hvilket
han gjorde på en positiv måde. Skulle vi dog
ønske den på et senere tidspunkt, var han
stadig åben overfor dette.
• Ridebaneplaner: En af udstillerne fra RBJ har
bygget disse, ham vil vi taget fat i for evt. en
billig pris på en ny.
• Skat: Spørgsmål om vi skal holde denne
tilbage, så vi kan fryse denne til senere, hvor
krisen er overstået. Besluttet at dette er hvad
vi gør, Anette læser lidt op på reglerne vedr.
dette.
• Åbenrå fritidsråd: Der kunne man søge nogle
penge, der var kommet 75.000kr ind som for
sidste år. Der kan også søges ekstra penge til
specifikke ting.
• Regninger: Belinda har sendt fakturaer ud på
undervisning og opstaldning.
• Banken: Set med Covid-19 øjne har TRK en
fornuftig likviditet, men det kan hurtigt ændre
sig, vi skal være meget påpasselige med vores
penge.
Orientering fra junior udvalget
• Glemte at invitere, dog er der ikke muligt
rigtigt at lave nogle aktiviteter i større format
grundet Covid-19.
Orientering fra daglig leder
• Det er dejligt, at der langsomt begynder at
komme flere tilbage på rideskolen. Dorthe er
startet i dag.
• Undervisning: Der er startet undervisning op
igen, der har været stor interesse fra TRK’er
om at modtage undervisning igen. Torsdag
starter springtræningen op igen.
• Dagens gang: Det går meget på rutinen, men
der er lidt kedeligt uden de mange mennesker
som normalt er på skolen.
•
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Hvad må vi omkring RBJ

Hvad gør vi med Britt & Ko, hvis ikke RBJ
afholdes?
o Der skal arrangeres et møde med Britt,
Bolette, Anette og Finn tager en snak
med Britt vedrørende RBJ.
o Status – Hvad er næste skridt.
Erhvervsstyrelsens hjælpepakke(r)
• Hvad er status?
o Der skal en revisor ind over dette.
o PWC har en gratis hotline vedr.
hjælpepakker.
o På Facebook er der også folk, der gerne
hjælper klubber med at se på hvilke
muligheder der er for hjælpepakker,
men hun tager sig betalt for dette.
• Handicapridning v. Suze
o Suze skal afholde Skypemøde d.
27.04.2020
KUM (Kulturministeriet)
• Kan hjælpe til mindre aflyste arrangementer
under 500 personer.
o Jette går ind og ser på muligheder for
aflyste arrangementer.
Støtteklubben mangler en kontaktperson fra
bestyrelsen.
• Dennis blev kontaktperson for Støtteklubben.
Distriktrådsmøde på Folkehjemmet i Aabenraa.
• Vi skal gerne have en fast dato for RBJ
fremover.
o Bolette vil spørge Renate om hun vil
deltage i dette og fremlægge
begrundelse for en fast dato til RBJ.
Spørger ind til dato for ny møde efter
Covid-19.
Hvornår kan vi åbne igen?
• Vi åbner op for følgende hold
o Alle hold, undtagen trækkeholdet, da vi
ikke kan overholde reglerne for
sikkerhedsafstand, dog uden hjælpere.
o Op sadling foregår udenfor, hvis der
ikke er nok pladser tilbage i stalden.
•
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15. Eventuelt
17. Næste møde

Egne strigler
Ride med handsker
Sæt håret op
Appeller til privatopstaldere om at give
plads til holdene.
• Hvordan kan vi tjene penge til TRK?
o Hestepassere skal fremadrettet betale
hele året uden betalingsfri måned.
o Opstaldere skal i 2020 betale 1.092,- kr.
for juli måned + købe piller.
#aktivesammenhverforsig d. 21/5-20 ved DRF
• Vil lave en fælles aktivitetsdag, hvor dette
bliver uploadet på Instagram med # lavet.
Springundervisere/Springundervisning
• Flemming spring: Aftalen med Flemming skal
tages op til revurdering, og tilpasning af hold.
• Robin spring: Der skal være 10 personer for at
holdet kan finde sted. Ved mindre tilmeldte
bliver den/de resterende pladser ligeligt
fordelt ud på de andre på holdet. Aftalen
bliver forlænget frem til sommerferien.
• Manglende betalinger: Der findes stadig
nogle ryttere, der ikke har betalt til TRK for
deltagelse i undervisningen indtil videre. Ved
opstart skal alle deltagere meldes ind i
systemet, ingen tilmelding ingen
undervisning.
Hjemmeside (Webshop)+Facebook TRK-gruppe
• Belinda hjælper gerne med opdatering af
denne.
• Karin sender billeder af elevheste, så vi kan få
dem på nettet.
Hestepassere/privat opstalder – søskende ridning.
• Hvordan håndhæver vi dette?
o Bolette laver en skrivelse, hvor regler
bliver præciseret overfor
medlemmerne.
Tirsdag d. 26.05.2020 19:15 i lejligheden på TRK

