Bestyrelsesmøde onsdag 16/12-2020
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Onsdag den 16. december 2020
Onsdag den 16. december 2020, kl. 18.30
I TRK Lejlighed
Bolette Frandsen, formand
Evald Nielsen, kasserer
Dennis C. Lorenzen
Ronni Pedersen
Edit Lund/Stævneudvalg
Anette Bürgel
Karin Christensen
Jette Nissen (1. Suppleant)

Afbud

Dagsorden
1.

Finn Märcher (2. Suppeleant)
Belinda Kramer, næstformand
Juniorudvalg – Ikke inviteret
Orientering fra formanden
Løntilskud er gået igennem til Stine.
Christian bestiller papirholdere hos Abena.
Støtteklubbens kasse er tom.
Kunne vi lave en RBJ støtteløb.
Finn har talt med Britt vedr. RBJ, hun vil gerne
hjælpe, hvor vi har afsat 18.000.- og prøver at
se om vi kan finde ekstra kr. i kassen til hende.
Der bliver bedt om en mail, hvor de forskellige
aftaler er skrevet ned, så det ikke kun er
mundtligt.
Nedlukning af TRK, forhåbentlig kun hen over
julen.
Der sendes fakturaer ud for januar, skulle der
ikke åbnes op, vil februar blive gratis, hvis der
er åbnet op.
Skal der søges hjælpepuljer, hvis det bliver
aktuelt.
Belinda ønsker at stoppe med at undervise, da
det bliver for meget med arbejde og TRK. Det

2.

3.

4.

gælder efterskole og børneholdet. Der blev
tænkt på Betina om hun ville kunne overtage
disse, hvilket hun gerne vil.
Børneattester er sendt ud og der afventer svar
Orientering fra kasserer
Børneattester, der er ansøgt på 22 personer,
nogle få mangler at svare tilbage, at det er ok.
Ali er blevet smidt ud, da han atter engang
ikke overholder sine løfter om betalinger.
Skimlen er blevet sendt tilbage, da den har
dårlige hove.
Vi har modtager 23.000.- i hektarstøtte.
Bo kan ikke få vores grønne områder, da vi
ikke må fremleje disse pga kontrakt med
kommunen.
Støtteklubben har ingen penge, så
regningerne bliver sendt til Bestyrelsen i
stedet, vi påtænker at tage dem med ind
under materialer.
Har talt med Sydbank vi har en meget fin
beholdning.
Birgitte har 20-års jubilæum, der vil blive
arrangeret lidt til hende.
Der er bestilt og leveret fyringsolie, det er
taget med ind under lokaltilskuddet.
Orientering fra daglig leder
Det har været en hård november, der har
været mange ting.
Der er blevet kørt ned på ventelisten pga.
farvel til nogle elever fra rideskolen.
Hun er utrolig udfordret med at få torsdagene
på plads med det udvalg af heste vi har.
Sally - Der blev longeret skimlen, der skal
trænes op i at have en rytter på, så den skal
sættes i gang med tilridning.
Filur bliver også testet med sadlen.
Ventelisten er på 17 pt.
Covid-19 regler
Ved rideture er der et max på 10 personer
uanset alder, når man tager afsted.

5.

Heste
Bedre fordeling af heste på tværs af holdene,
så alle ryttere/undervisere har en god
oplevelse.
Fodervagt
Der er nogle, som ikke har fået halm i deres
bokse, hvilket har vagt frustrationer hos
nogle.
Aktiviteter ved TRK
Det er meget svært for tiden at sætte gang i
nogle aktiviteter pga de stramme Covid-19
tiltag.
Punkter
Der er regninger, som ikke bliver betalt,
fremover vil der faldet et rykkergebyr på DKK
100.- pr. gang.
Hestene skal sadles op med bagenden ud mod
gangen, ikke med hovedet. Pt. er det kun Ask
+ Laban, som må stå modsat.
Onsdag d. 20-01-2021 kl. 18:45 i TRK lejlighed.
-

6.

7.

8. Eventuelt

9. Næste møde

