
 
 

Bestyrelsesmøde mandag 27/09-2021 
Dagsorden udsendt Søndag den 26. september 2021 
Mødedato Mandag den 27. september 2021, kl. 18.30 
Mødested TRK Lejlighed  

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

 

Ronni, formand 
Lisbeth, næstformand 
Belinda, kasserer 
Dennis C. Lorenzen 
Anette Bürgel 
Karin Christensen 
Lone Clemmesen Schmidt  
Ina Budde (1. Suppleant) 
 
 
Finn Märcher (2. Suppeleant) 
Edit Lund/Stævneudvalg 
Juniorudvalg 

Dagsorden 

1.  Orientering fra formanden 
- Tag er blevet færdig på den lille stald.  
- Besøg om natten, skal vi arbejde med DNA 

sporing.  
- Forespurgt fra Martin, omkring noget 

hundetræning i hallen & springbanen. Max 3 
hold af 12 personer.  

- Henvendelse fra efterskole, hvor de gerne vil 
have 10 elever + 2 lærer.  

o Nej, da vi pt ikke har kapacitet til det.  
2.   Orientering fra kasserer 

- Fin økonomi. 
- Afventer halmregning 

3.  Orientering fra daglig leder 
- Hestevelfærd 

o Lucy har fået 4 sko på og fungerer godt 
igen, efter fjernelse af hovbyld.  

o Isabella, får lidt C-vitamin & mineraler. 
o Speedy & Daisy – Skal bruges noget 

mere, gerne mor/barn. 
 



 

- Arbejdstilsyn 
o Der skal vælges en AM-repræsentant. 
o Der undersøges konsulentfirma til hjælp 

- Handicap afd. 
o  Det ser lovende ud lige for tiden, og vi 

arbejder lidt på at få de sidste ting på 
plads.   

- Toiletter 
o Der ønskes nye håndvaske + sensor 

amarturer på begge badeværelse 
- Hold:  

o Der er fyldt godt ind på de forskellige 
hold, vi har stadig en god portion på 
vores ventelister. 

4.  Orientering fra Juniorudvalget 
- Der afholdes Ministævne og der er spurgt ind 

til dommere om Helle Paulsen. 
- Der er lavet en hesteklasse, hvor alle kan 

deltage, børn og voksne.  
- Der er nogle sponsorgaver klar.  
- Der skal laves en forretningsorden til 

udvalget. (Dennis) 

5.  Orientering fra Stævneudvalget 
- Ingen fremmødte 

6.  Nyt gulv i rytterstuen 
- Der skal undersøges hvad det koster for at få 

nyt gulv. (Slidstærkt + skridsikkert) (80kvm) 
7.  Indbrud/Forsikring 

- Forsikringen har været der og de dækker en 
del af tabet, minilæsser og traktor er dækket 
af forsikringen.  

- Der skal sættes et må ikke ryge skilt op på alle 
døre og porte. (10stk) (Dennis) 

8.  Lås saddelkammeret når man går 
- Der er oftere observeret, at saddelkammeret 

står ulåst med åben dør.  

9.  Foder 
- Der kommer en fra Land & Fritid for at forny 

kontrakt.  
 
 



 

10.  Arbejdsskade 
- Fremover kan vi benytte Carsten fra vores 

forsikring til at indberette disse.  

11.  Staldkatte fradragsberettiget 
- Der skal tages fat i en dyrelæge, som skal tage 

sig af sterilisering.  

12.  Eventuelt Dorthe 
- Ina kigger lidt på tøj med klublogo. 

Fremtidige byggeplaner 
- Der meldes ind med de punkter der måtte 

være 
Generalforsamling 

- Der skal skrives en force majeure, ved evt. 
udskydelse pga corona.  

Årshjul 
- Julefrokost?  
- Fastelavn 
- Sankt Hans 

Certificering 
- Karin undersøger de nye muligheder. 

Filmer andres heste 
- Der appelleres til man holder sig til at filme 

sine egne heste og udelukkende holde sig til 
det.  

Instagram 
- Opslag, der ønskes sat op skal sendes på 

Anettes Facebook messenger 
13.  Næste møde Mandag d. 25.10.2021 kl. 18:30 TRK Lejlighed 

   


