
 
 

Bestyrelsesmøde mandag 26/01-2021 
Dagsorden udsendt Mandag den 26. januar 2021 

Mødedato Mandag den 26. januar 2021, kl. 18.30 

Mødested Online via messenger 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbud 

 

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) 
 
 
Finn Märcher (2. Suppeleant) 
Juniorudvalg – Ikke inviteret 

Dagsorden 

1. Orientering fra formanden 
- Der skal drøftes 5 mands-reglen om alt kan 

lade sig gøre.  
o Det er både og, nogle gange er der 

mange i stalden, og ved kort påtale 
forsvinder de som er for mange. Hvad 
sker der så i mellemtiden?  

- Bookingsystem:  
o Der er enighed om at der ikke er behov 

for booking i staldene. Den eneste 
flaskehals er opsadlingspladsen, men 
der er man gode til at tage hensyn. 

- Der skal laves noget til den lille hal, hvor der 
kan bookes 4 ryttere ind + 1 hjælper. Der skal 
tages hensyn til handicap ridning. (de dage 
med handicap ridning start kl 16:30).  

- Dennis skal undersøge mulighederne for 
kalender og booking uden at man skal have en 
masse arbejde ud af det.   

- Vi skal undersøge hvornår vi kan søge penge 



 

- Der skal undersøges hvilke erkendtligheder 
der skal uddeles.  

- Der har været nogle inde at fotografere vores 
smukke heste.   

2.  Orientering fra kasserer 
- Der kommer nyt lys til rytterstuen, der vil 

blive sat op af Bonnichen EL ApS. 
- Et nyt loft til rytterstuen vil koste 10.000.- i 

materialer. 
- Vi har fået en ny handicaphest + en ny 3’er 

pony på 16 år.  
- Vi har fundet en ny revisor til TRK, som vi 

bruger fremover, da den tidligere er afgået. 
- Økonomien ser tilfredsstillende ud set i 

forhold til den aktuelle Covid-19 situation.  

3. Orientering fra daglig leder 
- Handicap kører så godt som muligt i Covid-19 

situation. 
- Der bliver købt en masse ind til elevhestene, 

hvor der bliver købt nyt udstyr uden at snakke 
med Karin inden, det strider mod reglerne til 
hestepassere. 

4. Orientering fra Juniorudvalget 
- Ikke inviteret 
- Kunne de måske lave en lille beskrivelse af de 

forskellige elevheste, lave små 2 min. 
Interviews med hestepasserne + skriv på de 
forskellige elevheste.  

5.  Rømø Beach Jump 
- Der er kommet en dato d. 11-13 juni 2021. 
- Der sættes nogle propositioner op til et møde 

ultimo februar af Renate og Henriette.  
- Der kommer ca. 2-3 henvendelser/ugen om 

hvornår man kan melde sig til. 
- Der skal laves flere klasser af dem, der var 

hurtigst udsolgte sidste år.  
- Der sættes et mål på 2.000 starter på de 2 

dage stævnet løber af stablen.  
- De 2 dressur dommerhuse ved TRK, skal have 

en kærlig hånd + nogle nye døre.  



 

- Link tilsendt fra Jem & Fix, hvor man kan søge 
penge til nogle opgaver.  

- Blev kontaktet af HC Food, da de havde 
interesse i at levere maden Til RBJ.  

- En aftale er lavet om at hæve prisen på 
starterne.  

Finn søger materialer til renovering af de 2 
dommerhuse og til en dommervogn.  

6. Stævneudvalg 
- Er i gang med at arrangere et Distanceridt – 

Støtte til RBJ 
- Ser gerne det strækker sig over flere dage, 

evt. 1 uge.  

7. Eventuelt - Ingen punkter.  

8. Næste møde Torsdag d. 11.02.2021 kl. 18:30 online 
  

 


