
 
 

Ekstraordinær generalforsamling 
mandag 07/09-2020 
Dagsorden udsendt Lørdag den 05. september 2020 

Mødedato Mandag den 07. september 2020, kl. 19.00 

Mødested Rytterstuen / Ridehallen 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbud 

 

Bolette Frandsen, formand 
Belinda Kramer, næstformand 
Evald Nielsen, kasserer 
Anette Bürgel 
Dennis Lorenzen 
Ronnie Pedersen 
Karin Christensen 
Juniorudvalget 
Stævneudvalget 
 
Jette Nissen (1. Suppleant) 
 
 
Edith Lund 
Finn Märcher (2. Suppleant) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
- Arno blev enstemmigt valgt til dirigent.  

2.  Valg af formand. Konstitueret formand Bolette 
Frandsen ønsker at fortsætte til næste 
generalforsamling.  

- Bolette blev entydigt genvalgt 
- Holger valgte at trække sig som formand for 

TRK i begyndelsen af året. Baggrunden var, at 
Holger og resten af bestyrelsen ikke var enige 
om, hvorledes TRK skulle ledes under Covid-
19 restriktionerne og Holger valgte så at 
trække sig som formand.  

- Vi er Holger meget taknemmelige for den 
store indsats og alle de tiltag han har ydet for 
TRK igennem 30 år.  

- En stor tak skal også lyde for alt det han har 
startet og lavet, det er både bygning og 



 

renovation ridehallen, afholdelse af 
landsstævner og i de seneste år opbygning af 
vores store succes Rømø Beach Jump.  

- Renoveringen af stalden, så de opfylder love 
om hestehold og ikke mindst kåringen af TRK 
som årets klub i DRF 2019.  

- Tak for alt det skal lyde til Holger.  
- Store anbefalinger skal der lyde til den/de 

som kunne tænke sig at stille op som formand 
for TRK, bestyrelsen har et fint samarbejde og 
alle hjælper til og trækker samme vej. Det er 
igennem frivillighed at klubber som TRK kan 
bestå, det må også som forældre eller rytter 
må være interessant at forme klubben og 
hjælpe unge mennesker i gang som nye 
frivillige og ikke mindst være med til at samle 
medlemmer i hyggeligt samvær og skønne 
arrangementer. Både de lokale og dem 
længere væk herfra.  

- TRK er en klub, som har ry for at rumme 
forskellighed.  

- Som bestyrelsesmedlem eller formand bliver 
man en del af noget større, men det er ikke 
noget man sidder selv med. 

3. Eventuelt 
- Bestyrelsen mangler folk, der vil hjælpe med 

at søge fonde, så vi kan søge de forskellige  
- Stævneudvalget søger ligeledes nye 

interesserede i at deltage i hos dem.  

4. Næste møde Torsdag d. 24. september kl. 18:00 i TRK-lejlighed.  
  

 


