Bestyrelsesmøde mandag 27/09-2021
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Afbud
Dagsorden
1.

2.

Mandag den 25. oktober 2021
Mandag den 25. oktober 2021, kl. 18.30
TRK Lejlighed
Ronni, formand
Belinda, kasserer
Dennis C. Lorenzen
Anette Bürgel
Karin Christensen
Lone Clemmesen Schmidt
Ina Budde (1. Suppleant)
Juniorudvalg

Finn Märcher (2. Suppeleant)
Edith Lund/Stævneudvalg
Lisbeth, næstformand
Orientering fra formanden
- Lotek har været forbi og kasseret 2
brandslanger inkl. kasser. De skal monteres af
VVS’er.
- Inger har meldt ind med en initiativgruppe,
som kan søges 4 gange om året, som ting der
kan gøre Tinglev mere spændende.
- Martin har spurgt ind til hundetræning, det
kan kun lade sig gøre udendørs.
- Parasport Danmark har 50 års jubilæum, vi
donerer 500 kr. fra TRK til dem.
Stævne islænderklubben
- Om de kan få lov til at bruge hallen til stævne,
samt låne lidt bokse når deres heste er der.
Arbejdstøj
- Yder vi tilskud til arbejdstøj for vores
fastansatte.
Orientering fra kasserer
- Der er en ok økonomi.
Underviser til efterskolen

Der skal findes en ny underviser til
efterskoleholdet.
Håndvaske
- Der er hentet tilbud på 3 stk. vaske + amatur.
Vi skifter 2 håndvaske og amaturer.
Gulv i rytterstue
- Der skal undersøges om der skal Epoxy,
skridsikre fliser eller anden belægning på,
samt hentes tilbud.
Stigende forbrugspriser
- Der budgetteres med en stigning på ca.
100.000.- i 2022
- Det kommer til at medføre generelle
stigninger i vores ydelser.
Mødding
- Der er talt med Biogas, der gerne vil komme
og hente vores mødding, men de accepterer
ikke træpiller. Vi har frem til marts at tage
beslutningen om vi vil eller ej.
Orientering fra daglig leder
- Der kommer 4 nye heste fra november til den
lille stald.
- Der er blevet kigget på nogle forskellige heste,
men ikke de rigtige endnu.
- Der er fyldt på holdene.
- Der kommer en lånehest til TRK, som kan
bruges til handicap.
- Speedy & Daisy er kommet på pension, hvor
de skal være hygge ponyer.
- De nye piller er ikke gode, bundene er fugtige
og de suger ikke nok.
- Loftet i den store stald er utæt flere steder,
blandt andet ved lysningerne.
- Vinterfolde er der styr på, hvilket giver lidt
logistik der skal falde på plads.
- Staldbyggeri, hvordan ser det ud med de små
bokse, som vi har i den store stald, skal de
laves om.
- Maibritt Viffeldt kommer d. 26. november og
TRK får nye certificeringer.
-

3.

Leje af hallen på timebasis, der rider flere
uden kort, hvilket der bliver taget hånd om.
- Der skal rettes i vores brochurer, hvor der ikke
er tilladt selv at give elevhestene ekstra
foder/mineraler.
Orientering fra Juniorudvalget
- Afhold pudsedag søndag d. 24. oktober, der
mødte 5 personer op, hvor sadler på alle der
deltager i ministævnet er pudset.
- Ministævnet har 85 tilmeldte, de er
sponsoreret præmier fra mange steder af,
hvilket er dejligt.
- Edith kommer og hjælper med Equipe og
hjælper med rosetter + medaljer.
- Der differentieres i niveauer ved LD1, da der
er mange rutinerede ryttere kontra
begynderne.
- Der må sendes mobilepay via stævnekonto.
Orientering fra Stævneudvalget
- Ingen fremmødte.
Bund ridehal
- Der skal fiber i bunden igen og det skal vendes
med en rotorharve.
- Vi venter til den store hal har fået nyt tag på.
- Evt. hente hjem samme sted som Gøgholm
henter fra.
Rotorharve
- En ny koster mellem 13-20.000kr. Skal der
komme en ud og lave bunden med fibre, så
skal vedkommende have omkring 7-8.000kr
pr. gang, hvilket hurtigt vil blive tjent hjem når
man selv ejer.
Christina ridefys
- Der kommer et kaffemøde d. 12. november kl.
14:30, for trækkerne på handicapholdet.
Ryttermøde
- Der skal afholdes et møde for alle TRK’er d.
29.11.2021 kl. 19:00 i Rytterstuen.
18.11.2021 i TRK lejlighed kl. 18:30
-
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