
 
 

Bestyrelsesmøde torsdag 18/11-2021 
Dagsorden udsendt Mandag den 17. november 2021 

Mødedato Torsdag den 18. november 2021, kl. 18.30 

Mødested TRK Lejlighed  

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

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

Dagsorden 

1.  Orientering fra formanden 
- De er gået i gang med taget, de er lidt bagud 

tidsplanen. Der skal koordineres med 
håndværkerne, hvordan vi undgår at skulle 
aflyse undervisning.  

- Kaffemøde med hjælperne til ridefys d. 
12.11.2021, hvor Tina Petersen blev valgt som 
arbejdsmiljø repræsentant.  

- Torsdag d. 25.11.2021 er der 
Distriksrådsmøde, hvor der bliver drøftet 
punktet tidspunkt for RBJ 2022.  

- Kallehavegård ønsker ikke at køre 
Danmarkscup længere, skal vi fra TRK søge 
dette? 

- Mai Britt B. Nissen er startet som underviser 
for efterskolen.  

2.   Orientering fra kasserer 
- Økonomien er ok, dog kommer der lidt 

mindre ind pga. skift af tag i den store ridehal. 
- Der vil blive afholdt et ryttermøde. 



 

- Der er stadig udestående betalinger fra 
medlemmer. 

3.  Orientering fra daglig leder 
- Alt kører som det plejer, der er stadig mangel 

på pladser. 
- Der er pladser fri på Oles hold, men der er 

ikke elevheste nok fri, uden at det går ud over 
andre hold.  

- Der kommer en 2. lånepony til TRK, som 
primært skal bruges til handicap. Den må ikke 
benyttes til stævner.  

- Der er Ponytræk på Centerpladsen i 2 timer d. 
4. december. 

- Boksene i den lille stald er blevet fyldt, der 
arbejdes på at finde en anden placering til 
fodervognen.  

- Der søges stadig efter ponyer & heste der kan 
bruges til elevskolen ud fra de midler vi har 
fået.  

- Der har været tandlæge ude på rideskolen og 
se på 8 stk. af vores heste/ponyer.  

4.  Orientering fra Juniorudvalget 
- De har haft en godt stævne med 67 ryttere.  

5.  Orientering fra Stævneudvalget 
- Der var noget utilfredshed med vores bund. 
- Generelt gode karakterer i tilbagemeldinger 

fra både dommere, TD og rytter.  
- Rebecca Føns Arnesen er kommet ind i 

stævneudvalget. 
- Bunden er for tør og burdes vandes meget 

mere især op til et stævne.  
- Der kommer snart et julestævne. 
- Der er søgt et C-stævne til næste år, da der er 

mangel på C-ryttere.  

6.  Frivillighed TRK 
- Hvad kan vi gøre for at der kommer flere 

hjælpere til stævner/arb. Weekend/Staldrens. 
 
 

7.  Sted til at tørre dækkener 



 

- Der skal først ryddes op i skabe og 
sadelkammer, derefter ser vi på muligheder 
for ekstra tørringsmuligheder.  

8.  Fonde til rytterstuen 
- Danfoss fonden – Anette undersøger med 

Britt fra Britt & Co.  

9.  Ryttermøde 
- Dato: 29.11.2021 kl. 19 i Rytterstuen 

10.  Eventuelt  

11.  Næste møde Mandag d. 13.12.2021 kl. 18:30 i TRK lejlighed. 
   


