Bestyrelsesmøde mandag 16/08-2021
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Søndag den 15. august 2021
Mandag den 16. august 2021, kl. 18.30
TRK Lejlighed
Ronni, formand
Lisbeth, næstformand
Belinda, kasserer
Dennis C. Lorenzen
Edit Lund/Stævneudvalg
Anette Bürgel
Karin Christensen
Lone Clemmesen Schmidt
Ina Budde (1. Suppleant)
Juniorudvalg

Afbud

Belinda Kramer
Finn Märcher (2. Suppeleant)

Dagsorden
1.

Orientering fra formanden
- Taget i den lille stald
- Der skal hentes priser ind på hvad det
vil koste, Kaj sætter gang i det.
- Skrot
- Reka metal kommer og henter det
resterende skrot, efter deres
sommerferie er slut.
- Skyldner
- Der skal sættes gang i advokat, så folk
ikke slipper af med at undlade betaling.
- Halplaner + kontaktskema
- Sedler skal opdateres med bestyrelse &
halplaner.
- Opsætning af halvtag til spring
- Der kigges på en fast telthal, hvor man
kan have den stående på 10x20m.
- Opsamlings container til hestepærer i
hallerne, som kan tømmes med den gule
traktors greb???

Træpiller
- Mogens er blevet kontaktet, men uden
succes. Vi skal undersøge om vi kan få
disse byttet.
- Veste til Juniorudvalget
- Ina rykker hos Horze omkring
leveringen af disse.
Orientering fra kasserer
- Ikke til stede
Orientering fra daglig leder
- Der er godt gang i handicap, og 4 stk. har valgt
at stoppe, men der er kommet 3 nye piger
senest med start fra september, så der skal
laves opslag omkring dette på FB.
- Den sidste plads er Ca. 20-25 timer
man-fredag primært om formiddagen.
- Der skal også findes en ny rengøringskone på
4 timer ugentligt.
- Lorenz og Inge går stadig godt med til
Handicap, men forsøges skånet.
- Oles hold
- Der har været noget frafald på det
sidste, det er svært at fylde holdene op
med 7 ryttere.
- Der arbejdes stadig på at flytte lidt frem og
tilbage på de forskellige hold for at nedbringe
ventelisten.
- Sandstakken bliver mindre og mindre, burde
vi flytte den tilbage til TRK.
- Heste i konsum
- Der skal altid spørges hos Karin inden
man køber ekstra mad til hestene, da
det ikke er let at kunne redegøre, hvad
hestene får at spise i tilfælde af
slagtning.
Orientering fra Juniorudvalget
- Miniridelejr
- Der var 30 børn med, nogle få blev
sendt hjem pga. hjemve. Der har ikke
været nogen klager, men en del glemte
sager.
-

2.
3.

4.

Der snakkes om der skal afholdes et
Ministævne, tidspunkt er endnu ikke
fastsat.
Orientering fra Stævneudvalget
- Der afholdes stævne i oktober (Dressur Cstævne), november (Sydbank Cup Pony
spring) & december (Spring D-stævne med Eklasse – Klar-parat-start).
Hestekøb
- Der mangler heste omkring 160-170cm
mellem 5-15 år, rideheste til alm.
undervisning.
Undervisere
- Belinda tager voksenhold onsdag
- Louise Hansen – Tager de 2 børnehold tirsdag
+ starter mor/barn op om søndagen.
- Efterskolen om mandag mangler underviser.
- Det ene børnehold onsdag mangler
underviser.
Kontrakter
- Der skal kigges evalueres lidt på kontrakterne
om de skal tilrettes/opdateres.
- Der er sat struktur i udformningen af
kontrakter.
Arbejdstilsynet
- Der har været tilsyn d. 12.08.2021 af
arbejdstilsynet.
- Der var nogle anmærkninger, som vi
lige skal tage højde for.
▪ Vi afventer at modtage
arbejdstilsynets påbud.
RBJ
- Der afholdes evaluering omkring RBJ
Mandag d. 27. september 18:30 i TRK Lejlighed.
-
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10. Eventuelt
11. Næste møde

