Bestyrelsesmøde mandag 28/02-2022
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Søndag den 27. februar 2022
Mandag den 28. februar 2022, kl. 18.30
TRK Lejlighed
Ronni, formand
Belinda, kasserer
Dennis C. Lorenzen, referent/ordstyrer
Anette Bürgel
Karin Christensen

Afbud

Lisbeth, næstformand
Edith Lund
Lone Clemmesen Schmidt
Ina Budde (1. Suppleant)
Finn Märcher (2. Suppeleant)
Juniorudvalg
Stævneudvalg

Dagsorden
1.

2.

3.

Orientering fra Juniorudvalget
- Ikke tilstede
- Der bliver holdt et møde fredag d. 04.03.2022
Orientering fra Stævneudvalget
Stævnet gik mega godt, mange deltagere og
gode tilbagemeldinger.
- Dog bliver vi virkelig skuffet, når vi ser
stævnedeltagere som slet ikke hjælper eller
tilbyder hjælp. Mange sidder mange timer og
kigger, men giver ikke en hånd, sidder og ser
på imens man bærer tingene ud osv. Det er
ikke god stil!
- Sanne, Louise, Laura og Cecilie & Lena vil
gerne med i udvalget, hvilket er dejligt.
Vicki stopper til generalforsamlingen.
Orientering fra Daglig leder
- Alt som det plejer.
- Ny opstalder til april.
- Kontrakter til ridefys trækkere.
- Dybstrøelse

4.

5.

6.

7. Eventuelt

8. Næste møde

o Hvor længe må det ligge?
o Må der blandes tørv og hamp i?
- Springbane
o Der er nogle regler vedr. en
sandspringbane, som lige skal
undersøges.
- Utæt tag
o Tag inde i kontor/sekretæriat er utæt.
Orientering fra Formanden
- Faskine foran kravlegård er lavet og rist er
flyttet over mod volden + fliser foran porten
bliver rettet ved bedre vejr.
- Hører vi om mobning, bagtale af hinanden,
fører dette til en advarsel efter 2 stk. Kan det
have konsekvenser for ansættelsen. TRK skal
være et rart sted at være, både for ansatte
og ryttere.
- Der er ansat en ny underviser Rita, som skal
tage tirsdags & søndags hold.
Generalforsamling
- Ny dato for generalforsamling. Mandag d.
28.03.2022 kl. 18:30.
- Ændring til udmelding i lokalavis, forsøges
ændret til Facebook, Hjemmeside +
Conventus.
- Arno spørges til posten som ordstyrer på
generalforsamlingen.
Årets TRK’er
- Der er ikke kommet nogle ændringer endnu.
- Sættes på som forslag til at skrive os ud af
denne post til generalforsamlingen.
- Rengøring af varmepumper, skal gøres
løbende.
- Kontrakter til ansatte, skal underskrives af
Daglig leder
Generalforsamling mandag d. 28.03.2022 kl. 18:30

