
 
 

Bestyrelsesmøde onsdag 07/04-2021 
Dagsorden udsendt Onsdag den 07. april 2021 

Mødedato Onsdag den 07. april 2021, kl. 18.30 

Mødested Online  

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

 

Bolette Frandsen, formand 
Belinda Kramer, næstformand 
Evald Nielsen, kasserer 
Dennis C. Lorenzen 
Ronnie Pedersen 
Edit Lund/Stævneudvalg 
Anette Bürgel 
Jette Nissen (1. Suppleant) 
 
Karin Christensen 
Finn Märcher (2. Suppeleant) 
Juniorudvalg – Ikke inviteret 

Dagsorden 

01. Orientering fra formanden 
- Lavede ansættelseskontrakter på 2 nye 

hjælpere til handicap, samt en ny kontrakt 
med Malou.  

- I samarbejde med Finn og Anette været i gang 
med at søge LAG sponsorat om penge til 
renovering af rytterstuen & taget i den store 
hal igennem støtteklubben.  

- Der afholdes repræsentantskabsmøde i 
distrikt 8, hvor TRK er meldt til.  

02.  Orientering fra kasserer 
- Har fået kr. 111.000 fra 

bæredygtighedspuljen. 
- Der er købt træpiller, som kommer efter 

påske.  
- Der er kommet en mail fra Erhvervsstyrelsen, 

som vi lige skal have set på vedr. omsætning.  
- Der er ikke ryddet op på udendørs 

dressurbanerne og i hallerne indendørs med 
hestelort. 

- Økonomien er efter omstændighederne ok.  

03. Orientering fra daglig leder 



 

- Ikke til stede 

04. Orientering fra Juniorudvalget 
- Ikke til stede 

05. Orientering fra Stævneudvalget 
- Har fået et tilbud om at holde Sydbank cup for 

Dressur Pony i september for distrikt 8 
ryttere, hvor de komme med rosetter. 

- Vil vi holde ”klar-parat-start” spring stævne i 
december, hvor vi vil få rosetterne 
sponsoreret dertil.  

06. Generalforsamling 
- Skal arrangeres online via Zoom, kun 

medlemmer kan deltage.  
- Der laves en ”generalprøve 
- Opgavefordelinger for de forskellige 

bestyrelsesposter skal ned på skrift og sættes 
op til offentligt skue.  

- Støtteklubben kontaktes om de vil afholde 
generalforsamling inden bestyrelsen 

07.  Trækker pligter/ansvar 
- Håndbog udarbejdes til vores trækkere, med 

krav til at være trækker og hvad man opnår 
ved at være trækker hos TRK. 

- Der afholdes et møde med trækkerne. 

08. Eventuelt Bomtræning 
- Tilmelding sker hos Karin. 

09. Næste møde Generalforsamling d. 28.04.2021 
Støtteklub – Kl. 18:30 
Bestyrelsen – Kl. 19:00  

 


