Bestyrelsesmøde torsdag 11/02-2021
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Tirsdag den 09. februar 2021
Torsdag den 11. februar 2021, kl. 18.30
Online
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.

Finn Märcher (2. Suppeleant)
Juniorudvalg – Ikke inviteret
Orientering fra formanden
- Vandet i lille stald er frosset, der er cirkulation
deroppe, men det kan ikke undgås at det
fryser til. Der er nu lukket for vandet. Der
vandes manuelt. Husk at lukke døre og
vinduer i staldene.
- Bookingsystemet er sat i gang i begge haller,
det fungere fint.
- Fastelavnsridt forlænges til at vare 2 uger,
pga. vejret. Det kan også lokke flere deltager
til forhåbentligt. Der har været efterspurgt om
det ikke kunne afholdes over flere dage.
- 1/3 2021 kommer der mere handicapridning
til TRK. I denne forbindelse kommer der 6 nye
heste til TRK.
- Det undersøges ved DRF hvad reglerne er ifm.
bortvisning af et medlem fra TRK. Edith
undersøger dette.
- Generalforsamling bliver den 17. marts 2021
hvis Covid-19 tillader det, ellers aflyses det.

2.

3.

4.

5. Eventuelt

Christian søger for at indkalde via ugeavisen.
Evald snakker med Christian omkring dette.
- En person har tilkendegivet at ville være en
del af bestyrelsen ved næste valg. Der
arbejdes videre med at skaffe flere nye
medlemmer til bestyrelsen.
- Der mangler en ny kasser når Evald stopper.
Opgaver skal generelt deles ud på flere
personer, så det ikke er én person som har
alle opgaver.
Orientering fra kasserer
- Vi har en hest ved Helene som er i tilridning.
- Vi afventer at modtage svar vedr. vores
ansøgning på midler fra
bæredygtighedspuljen. Kommunen kontaktes.
- Der er indkøbt gødning.
Orientering fra daglig leder
- Sally og Filur skal desværre sælges igen. De
egner sig desværre ikke som elevponyer. Vi
mangler samtidig en som kan tilride dem.
Men de kræver meget arbejde før de måske
kan blive til noget.
- Ønsker sneen væk så der kan undervises
udenfor.
- Kedelig/stille hverdag, savner undervisningen.
- I gang med loftet i rytterstuen.
- Bookingsystemet har givet lidt mere plads i
stalden, folk kommer lidt mere spredt ud.
Bookingportal.com
- Fungere godt.
- Mere ro i stalden.
Diverse
- Passerne har ponyerne mange dage i ugen og
betaler samme pris som de plejer. Karin
sender en besked ud via Conventus med at
der kan indbetales et bidrag til vores gulv i
rytterstuen, som vi skal have udskiftet.
- Belinda laver et opslag til alle vedr. betaling
for januar og hvordan de får den måned igen
når vi åbner op.

Skur ved den store hal. Kaj står for at søge
byggetilladelsen. Kaj har fået tilbud hjem på
arbejdet.
- Vi har fået en henvendelse på at der mangler
fiber i den store hal. Evald anbefaler at Kaj kan
prøve at vende bunden længere nedefra for at
se om fiberen gemmer sig.
10. marts 2021 kl. 18.30 online.
-

6. Næste møde

