Bestyrelsesmøde mandag 11-04-2022
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Søndag den 10. april 2022
Mandag den 11. april 2022, kl. 18.00
TRK Rytterstuen
Ronni, formand
Belinda Kramer
Dennis C. Lorenzen
Anette G. Bürgel
Lisbeth Gaarde Rasmussen
Lone Clemmesen Schmidt
Ulla Martens
Tina Petersen (1. Suppleant)

Afbud

Karin Christensen
Finn Märcher (2. Suppeleant)
Juniorudvalg
Stævneudvalg

Dagsorden
1.

2.

Konstituering af bestyrelsen
- Næstformand
o Lisbeth Gaarde Rasmussen
- Kasserer
o Belinda Kramer
- Sekretær
o Dennis C. Lorenzen
Opgavefordeling af ansvarsområder
Ronni
o Ansatte & Freelance ansatte
o Kontakt til Distrikt 8 under sporten
o Gødningsplan
o Økonomi
- Lisbeth
o Kontakt til kommunen
o Sikkerhed
o Hjemmeside
o Rytterstue og tilstødende lokaler
- Belinda

-

-

-

-

-

3. Eventuelt

-

o Ansatte & Freelance ansatte
o Bank
o Debitor/Kreditor
o Lønregnskab
o Kontaktperson til Daglig leder
Dennis
o Kontakt til kommunen
o Kontaktperson til Støtteklubben
o Hjemmeside
o Årsplan/Aktiviteter
o Arrangementer
Lone
o Ridehaller
o Vandingsanlæg
o Arrangementer
Ulla
o Kontakt til Distrikt 8 under sporten
o Køb/salg af heste
o Arrangementer
o Sporten & Undervisning
Anette
o Sponsorer
o Hjemmeside
o Kontaktperson til Juniorudvalget
o SoMe ansvarlig
Tina
o Kontaktperson til Ridefys
Finn
o Kontakt til Distrikt 8 under sporten
Faste tider på Oles hold
o Der har været en dialog omkring en del
henvendelser der er kommet til
formanden om udfordringer med at få
faste tider ved Oles undervisning.
Bestyrelsens konklusion: Der skal være
faste tider, der er bindende en måned
ad gangen. Hvilket betyder, at er der
frafald så er det den enkelte rytter, der
selv skal finde en erstatning. Hvis ikke
det lykkedes, hæfter vedkommende

4. Næste møde

selv for betalingen. Det samme vil
gælde undervisningen ved Ulla.
- Adgang til Bank
o Vi vil gerne have at 2 personer skal
godkende betalinger ud over Anne
Marie. Belinda & Ronni skal have.
- Digitalisering af data
o Dennis sørger for dette bliver gjort,
mappe for mappe.
- Banebyggere til C-Stævner
o Vi vil gerne sende Sanne afsted på
banebyggerkursus.
- Tinglev Forum
o Har kontaktet TRK om vi vil være med
til at deles om at klippe græsset.
- Miljøtilsynet kommer d. 21.04.2022
o Der skal blandt andet kontrolleres med
medicinopbevaring & gødningsplan/plads.
- Lille/store stald
o Hvis privathestene går på døgnfold hele
sommeren, koster det 330kr. i juli
måned.
- Går de på luftefold og de kommer ind om
natten, koster det 1.130kr. (foder og
Halm/Piller er med i prisen).
- Ny hjemmeside
o Der arrangeres info møde med Zakobo.
- Onedrive løsning
o Undersøg mulighed for opsætning.
- Bestyrelsen vil have en dialog med
medarbejderne vedrørende opgaveportefølje
og forventnings afstemning.
- Arbejdsdag bliver d. 25.06.2022
- Luftefolde
o De gældende regler står ved magt
omkring brugen af luftefoldene.
TRK Lejlighed mandag d. 16.05.2022 kl. 18:30

