Bestyrelsesmøde onsdag 28/06-2021
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Søndag den 27. juni 2021
Mandag den 28. april 2021, kl. 18.30
TRK Lejlighed
Ronni, formand
Belinda, kasserer
Dennis C. Lorenzen
Edit Lund/Stævneudvalg
Anette Bürgel
Lone Clemmesen Schmidt
Juniorudvalg – Clara + Lea

Afbud

Lisbeth, næstformand
Ina Budde (1. Suppleant)
Finn Märcher (2. Suppeleant)
Karin Christensen

Dagsorden
01.

Orientering fra formanden
- Ronni blev kontaktet af DR Syd i dag, og henviste til Finn
Märcher, der alligevel skal i radioen d. 29-06-2021 kl. 9:10. Det
kunne være godt, hvis man i samarbejde med Tinglev forum, at
man kan krydse over sporet, så man ikke skal hele vejen omkring
elementfabrikken.

02.

-

Vandkopper på de små folde, der kommer en og graver i uge 27.

-

Hjemmeside - Der skal ryddes op på hjemmesiden mht. hvilke
oplysninger der skal være derpå.

-

Træpiller - Er det alle eller er det kun nogle af pillerne fra
boksen, som er dårlige? Der er blevet tilbudt at få dem byttet til
nogle andre piller uden fejl. Belinda tager kontakt til
vedkommende.

-

LAG midler, hvad er status på dette.

-

Halvtag - Der er hentet priser fra nogle håndværkere og afventer
et “order to go”.

Skrot bagved - Skal væk eller afhentes til deponering, Kaj ringer
efter firma til afhentning.

Kun Kaj ordner indendørs baner, og generelt de udendørs.
Skyldner – Der skal tages aktion og sendes Rekommanderede
breve med henvisning til Inkasso.

- Frøslev efterskole kunne godt tænke sig at have et hold herude.
Orientering fra kasserer
- Der er sendt kontingent + stævnekontingent ud.

03.

Orientering fra daglig leder
- Der må ikke parkeres på spalterne ved den lille stald, da det
forhindrer den daglige drift på TRK.

04.

-

Opråb, venligst husk at bruge ridehjelm når man rider på TRK.

-

Der er IKKE faste pladser for trailere ved TRK.
o Til gengæld koster det ikke noget at have den stående.

-

Staldrens/Arbejdsdag, skal ikke være opdelt mellem lille og stor
stald og struktureres anderledes næste år.

-

Der er ikke natfodring på TRK, så ingen medlemmer der kommer
og fodrer heste i tidsrummet kl. 22-06, dog er det tilladt at være
der hvis der skal dyrlæge på hesten.

-

Når saddelkamrene ikke er i brug, skal disse aflåses.
Der skal huskes at sende info fra bestyrelsen ud på mail, da ikke
alle er på Facebook.

Orientering fra Juniorudvalget
-

05.

Vi skal være bedre til at rydde op når hesten taber noget.
o Hold: Udnævn en “Duks”
o Privat: Stram op
o Dette gælder både på TRK & på vores gåture.

Har lavet ridelejr og er godt med, der er lavet indkøbslister. Der
er 30 som deltager & 37 i alt inkl. Venteliste.
Der er blevet spurt efter sponsorater hos Brugsen & Naturmælk
Der skal arrangeres lys på marken, så det er trygt at gå på WC.

Orientering fra Stævneudvalget
- Der er kommet 2 nye medlemmer ind
o Saskia Lorenzen
o Malene Jakobsen
- Der skal afholdes et møde omkring proportioner på stævner.
- Erkendelighed d. 9. september er der 1 stk. rytter med i
Sønderjyllandshallen i Åbenrå.

06.

Folde – både store og små
- Små folde, hestene må gerne stå ude om natten.
- Den bagerste fold deles i 2.
- Gangen mellem foldene bliver bredere, så hestene kan komme
frem.

07.

Der gives lidt kunstgødning på de folde, hvor der ikke står heste
på.

Arbejdsdag 2021/2022 + evaluering
-

Arbejdsdag er fælles for alle ved TRK, alle hjælper alle.
Der skal lejes 2 stk. store højtryksrensere + de små for at komme
hurtigere igennem.
Der skal laves en to-do liste, som bliver offentliggjort.

08.

Vanding af ridebaner
- Vi sætter en timer, så de starter kl. 22 om aftenen, hvor der
alligevel er tomt inde i hallerne.

09.

Infotavle til stalden
- Der kommer en stor whiteboard tavle op over håndvasken, så
alle kan se oplysningerne der gives på TRK. Kaj kan evt. flytte den
ved siden af foderrummet.

10. Eventuelt
11. Næste møde

Mandag d. 16. august i TRK-lejlighed.

