Bestyrelsesmøde mandag 16/11-2020
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Søndag den 15. november 2020
Mandag den 16. november 2020, kl. 19.15
I TRK Lejlighed
Bolette Frandsen, formand
Belinda Kramer, næstformand
Evald Nielsen, kasserer
Dennis C. Lorenzen
Ronnie Pedersen
Edit Lund/Stævneudvalg
Anette Bürgel
Karin Christensen
Jette Nissen (1. Suppleant)

Afbud
Dagsorden
1.

2.

Finn Märcher (2. Suppeleant)
Juniorudvalg – Ikke inviteret
Orientering fra formanden
Stine er blevet ansat ved TRK, som hjælp til
rengøring.
Der indberettes medlemstal til kommunen.
Covid-19 regler, kunne blive bedre overholdt.
Vi skal have fat i det lokale politi, og se
om vi kan få dispensation til antal i den
store stald.
Mor/Barn har haft en positiv udvikling, der
begynder langsomt at komme flere.
RBJ 2021 er dato + strand godkendt fra distrikt
8. Datoen er d. 10-13 juni.
Orientering fra kasserer
3 stk. varmepumper er monteret på TRK
Den lille stald er næsten færdig.
Der er blevet købt nogle nye elevheste.
TRK søger om hektarstøtte.
Olietanken sløjfes og pilles ned, sammen med
fyret.
Økonomisk har vi pt. nogle udfordringer.

3.

4.

Orientering fra daglig leder
Sekretariatet er blevet renoveret, nyt gulv og
malet.
Ventelisten er stadig godt fuld, med lidt
tilgang og afgang.
Punkter fra medlemmer
Reklamer i lokal-/ugeaviser ikke kun online
Reklamer koster meget i forhold til de
online medier, hvor rækkevidden er
større.
Vi melder resultater til stævner og
arrangementer ud til lokalaviserne.
Herrehold
Pt. torsdag formiddag 9:30-10:30
Billeder af bestyrelsen
Er taget og kommer på når de er
fotoshoppet.
Billeder af de forskellige udvalg
Støtteklubben, juniorudvalg,
stævneudvalg, undervisere.
Billeder af foderformænd/kvinder
Kommer ikke på, man må lige ringe og
skrive til disse, eller spørge andre i
stalden.
Hjemmeside – Nyere billeder fra hverdagens
hold
Der bliver holdt møde omkring
hjemmesiden.
TRK’s historie i billeder på hjemmesiden,
sammen med teksten.
Se punkt omkring hjemmesiden
Mere lys ved kravlegård, så der kan longeres
Vi undersøger mulighederne vedr. lys
op på banerne.
Mere lys på dressurbanen
Se punktet ”mere lys ved kravlegård”
Bedre til at støtte op ved stævner (Bredde)
Kan tages op til medlemsmøde.
Medlemsmøde for alle, ros/ris nye tiltag
Er ikke muligt at afholde pga. Covid-19
situationen.

5. Eventuelt

6. Næste møde

Motionssti omkring banerne
Det giver god mening, men der skal
beregnes omkostninger til etableringen,
samt manglende plads på de
eksisterende folde på en af de næste
møder.
Onsdag d. 15.12.2020 kl. 19:00 i TRK lejlighed.
-

