Bestyrelsesmøde torsdag 06/08-2020
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Onsdag den 5. august 2020
Torsdag den 6. august 2020, kl. 18.30
Lejlighed TRK
Bolette Frandsen, formand
Belinda Kramer, næstformand
Evald Nielsen, kasserer
Dennis C. Lorenzen, sekretær
Ronnie Pedersen
Edit Lund/ Stævneudvalg
Anette Bürgel
Karin Christensen

Jette Nissen (1. Suppleant)

Afbud
Dagsorden
1.

2.

Finn Märcher (2. Suppleant)
Orientering fra formanden
- Modtaget information fra Zakobo på et
webinar.
- Nanna: Positivt indtryk af hendes
undervisning.
- Træningsdagen med Nanna, havde stor
opbakning og mange kom for at se hvem er
hun, hvordan underviser hun, fik flere gode
tilbagemeldinger på undervisningen.
- Padborg Rideklub har lukket ned for
elevskolen, vi modtager en del forespørgsler
omkring interesserede i at modtage
undervisning ved TRK.
Orientering fra kasserer
- Der er blevet ordnet hal i sommerferien,
hvilket har været et godt resultat.
- Samtidig er begge haller blevet kørt over, så
flis kunne blive blandet godt ned.
- Afventer regning på købt sand.

Vores baneplaner er ankommet og der bliver
eksperimenteret/øvet med den, hvilket ser
godt ud.
- Den lille traktor har fået 2 stk. nye dæk
monteret, de gamle kunne ikke mere.
- Vi søger efter hjælpere til Handicap holdet.
Der er vi godt i gang med at se på muligheder
og personer, som har interesse.
- Mor/barn er udsat på ubestemt tid.
- Vi har solgt en af vores handicapheste.
- Varme i lejlighed/saddelkammer, der er set på
muligheder for en luft/luft varmeveksler, der
er indhentet nogle forskellige tilbud.
- Maskinhus bag ved den store hal, så man kan
få sat et hus op der, der er der også blevet
indhentet tilbud på.
- Betalingsservice: De som ikke melder sig til BS,
bliver faktureret Dkk 50,- oveni grundet
administrationsgebyr.
- Vicky fra DLG har ringet med et tilbud på
foder, så der er købt 24 ton fuldfoder og 400
kg mineralblanding.
- Dansk Erhverv: Har kontaktet Evald, at de har
lavet en ny aftale med DRF, hvor det er med
ind over kontingentet til DRF, hvilket var en
bedre løsning.
- Økonomi: Likviditeten ser fornuftig ud.
Orientering fra junior udvalget
- Ikke inviteret denne gang.
Orientering fra daglig leder
- Ventelisten var på 0 inden sommerferien, nu
er den oppe på 14 efter sommerferien.
- Vi mangler heste/ressourcer til at kunne lave
flere hold.
- Handicap undervisning, der er fundet nogle
nye hjælpere til træningen, samt mulige
hjælpere til klargøring af heste.
- Vi har haft en uheldig episode, med styrt fra
hest, der er blevet taget handling på dette fra
TRK.
-

3.
4.

Vi får en ny praktikant, som tidligere har
været hos os ved TRK, og hjælper til ved
handicap træning.
- Der er kommet en ny mandlig praktikant, som
gør et godt arbejde.
Ekstraordinær generalforsamling
- Dato for generalforsamling?
o 07.09.2020 kl. 19:00 i Rytterstuen/hal
- Valg af ny formand?
o Vi modtager gerne forslag.
Punkt til generalforsamling
- Har vi en/flere, som vil hjælpe med at søge
legater.
Mor barn hold
Der bliver søgt underviser/ansvarlig, der kan stå for
mor/barn, samtidig med bliver der udfærdiget en
mappe med krav til undervisningen.
Ridetur på Rømø
- Er der tilslutning for en ridetur, hvor der vil
blive arrangeret en tur på stranden derovre.
Erkendelighedspris ved Åbenrå kommune
- d. 21.09.2020 i Sønderjyllandshallen.
Ekstraordinær generalforsamling 07.09.2020 kl. 19
Rytterstuen/hal afhængig af Covid-19 regler.
-

5.

6.

7.

6. Eventuelt

7. Næste møde

