
 
 

Referat fra Bestyrelsesmødet mandag 
19/10-2020 
Dagsorden udsendt Søndag den 18. oktober 2020 

Mødedato Mandag den 19. oktober 2020, kl. 19.30 

Mødested I TRK Lejlighed 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

 

Bolette Frandsen, formand 
Belinda Kramer, næstformand 
Evald Nielsen, kasserer 
Ronnie Pedersen 
Edith Lund/Stævneudvalg 
Anette Bürgel 
Karin Christensen 
Juniorudvalg 
 
 
Dennis C. Lorenzen 
Jette Nisssen (1. Suppleant) 
Finn Märcher (2. suppeleant) 

Dagsorden 

1. Orientering fra formanden 
 
Der er møde i styregruppen i morgen d 20/10. 
Bestyrelsen drøfter RBJ 2021. Der skal tænkes ud af 
boksen ift. Corona. Vi skal have et overblik over hvad 
der er på stævnekontoen. 
Der er flertal i bestyrelsen for RBJ 2021,  
derfor skal der forhandles/laves en aftale med Britt. 
Der skal fastsættes et max-beløb på, hvad TRK vil 
risikere at miste på RBJ 2021. Bestyrelsen vil arbejde 
videre med RBJ, Bolette vil meddele dette til Finn M. 
 
Der er muligvis fundet en ny underviser til mor/barn 
holdet. Det er vigtigt at de ponyer der ikke har en 
passer på, skal anvendes først hver gang for at 
aflaste de ponyer der bruges mest i hverdagene. 

2.  Orientering fra kasserer 
 



 

Evald forslår at vi søger tilskud til varmepumpe til 
rytterstuen via lokaletilskud. Belinda hjælper med 
dette. 
Solariet fra den lille stald kan evt. sælges, da det ikke 
skal op igen. Evald har måske en interesseret. 
Vi har desværre måtte aflive en af vores heste. 
Bestyrelsen påtænker at udskifte taget i den lille 
stald i foråret. 
Der er et lille overskud fra miniridelejren. 
Varmepumper i lejligheden og sadelrummet. 

3. Orientering fra junior udvalget 
 
Ministævnet blev desværre aflyst pga. Corona 
blusser op igen og forsamlingsforbuddet er svært at 
overholde. 

4. Orientering fra daglig leder 
 
Ventelister til de forskellige hold vokser igen. 
Renoveringen i den lille stald er færdig, det var 
hektisk i mange dage, men det er blevet så flot. 
Tannich er dårligt gående. 
Ny hest til handicap kommer til december. 
Handicap: Karin har et par piger der gerne vil 
hjælpe. 

5. Varmt vand i stalden til at skylle hest 
 
Vi har modtaget en forespørgsel fra en opstalder, 
der efterlyser varmt vand i vandspiltovet, da det er 
rarere for hest og mennesker. Bestyrelsen synes det 
er en god ide, men pt synes vi ikke der er midler til 
det. Der er varmt vand i sadelkammeret, man kan 
hente i en spand. Hvis det skal laves i fremtiden, skal 
der være cirkulationspumpe.  

6. Eventuelt Uddelingen af erkendtlighedspriser for 2019 bliver 
på TRK i stedet for på kommunen. Corona gør det 
svært at forsamles, derfor. Arno kommer og uddeler 
muffins og priser. Edith står for at tælle folk inden, 
ift. forsamlingsforbuddet.  Det er fredag d 23/10 kl. 
18:15 

7. Næste møde 16 nov 2020 i lejligheden 
 


