
 
 

Bestyrelsesmøde mandag 16-05-2022 
Dagsorden udsendt Søndag den 15. maj 2022 

Mødedato Mandag den 16. maj 2022, kl. 18.30 

Mødested TRK Lejlighed 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

Ronni, formand 
Anette G. Bürgel 
Lone Clemmesen Schmidt 
Ulla Martens 
Tina Petersen (1. Suppleant) 
Karin Christensen 
Juniorudvalg 
Stævneudvalg 
Ridefys 
 
Dennis C. Lorenzen 
Belinda Kramer 
Lisbeth Gaarde Rasmussen 
Finn Märcher (2. Suppeleant) 
 

Dagsorden 

1.  Orientering fra juniorudvalget 
- Miniridelejr 3.-6. juni. 25 børn. 
- RBJ – kæphest arrangement både lørdag og 

søndag formiddag og eftermiddag. Der skal 
søges sponsorater. 

- Næste juniorudvalgsmøde den 25. maj, hvor 
der laves dokumenter til miniridelejr.  

2.  Orientering fra stævneudvalget 
- Stævnet ”kom godt fra start” gik rigtig godt. 
- Næste stævner:  

• RBJ i juni (arrangeres af styregruppen for 
RBJ). 

• Udendørs c-stævne i august, dressur og 
spring. 

3.  Orientering fra Ridefys (udsat til næste møde pga. 
sygdom) 

- Medarbejder situation 
- Heste situation 
- Redskaber til behandlingerne 



 

4.  Orientering fra Daglig leder 
- Løn til Ridefyshjælpere ved aflysning: 

Kontrakter med ansatte under ridefysioterapi 
skal gennemgås. 

- Heste: 
Puff aflives, den har en seneskade. 
Nobel har astma. Den hoster pt. Ikke mere, 
efter den har fået nogle piller mod det.  
Calle er ikke forfangen. Den får stadig 
smertestillende. Den er blevet bedre. Er 
kommet på en større fold. Skal have en 
massage behandling. 
Tannich har galde i sit bagben. Den er blevet 
meget stiv, skal have massage behandling.  
Laban bruges ikke meget. Den skal sælges. 
Klaus forsøges at blive brugt til ridefysioterapi.  
Simone løber under hegnet på marken. Den 
virker sød og er stille i gang. Kan muligvis 
bruges i elevskolen fra efter sommerferien. 
Arne har muligvis en hest som kan bruges til 
ridefysioterapi. 

- Der er stadig mange på venteliste til 
holdundervisning.  

-  Arbejdsmiljøkursus er gennemført. Ronni 
bliver repræsentant fra bestyrelsen, som 
formand for TRK. Han bliver fremover en del 
af arbejdsmiljødrøftelser. 
 

5.  Orientering fra Formanden 
- Aabenraa distriksrådsmøde: 

2 konsulenter er blevet ansat ved DRF som 
klubberne under DRF kan benytte sig af. 

- Udebokse: 
Ronni har undersøgt muligheden med 
udebokse i træ i stedet for en ”fast” bygning. 
Tilladelsen vi har udløber i 2024. Der skal 
findes en løsning inden. 

- Spring sandbane: 
Forslag – enten ny sandbane på den 
nuværende græsspringbane, eller lave den 
store dressurbane om til en springbane på 



 

den ene halvdel og dressur på den anden 
halvdel. Der vil her komme ny bund på hele 
banen. Dressurbanen udenfor er rigtig tung at 
ride på. Mange har ønsket en ny bund på 
banen. Ronni indhenter tilbud. Bestyrelsen 
mener den bedste løsning er at den store 
dressurbane laves om. Det tilgodeser både 
vores spring- og dressurryttere. 

- Mindre græsfold: 
Den store græsspringbane kan laves om til 
mindre græsfolde. Mange af vores private 
opstaldere vil gerne have deres hest på græs, 
men ikke på de store græsfolde. Samt flere 
ønsker ikke at hestene skal lukkes ud og ind 
ved at de løber, men ønsker de trækkes.  

- Ridesti: 
Ovenstående ændringer giver mulighed for at 
der kan laves en ridesti som starter ved den 
nuværende græsspringbane og fortsætter ned 
omkring de store græsfolde. Det kan bruges af 
vores egne ryttere, men ikke har mange 
turmuligheder, men også af ridefysioterapien.  

6.  Orientering fra Kasserer (udsat pga. afbud) 

7.  Ansvarsområder 
- Uddybning af forventninger. 

Der skal laves en arbejdsbeskrivelse til Karin 
så hun ved præcist hvad bestyrelsen forventer 
af den daglige leder.  

8.  Status på heste opstaldet og venteliste på TRK 
- De ledige bokse lejes hurtigt ud pt. 1 boks fra 

slut maj, og 2 bokse fra midt juni.  

9.  Behov for køb af elevheste. 
- Bestyrelsen ønsker en oversigt over alle vores 

elev heste. Skal indeholde alder, højde, timer 
den bruges i ugen mm.  

10.  Rotteplage i den lille stald 
- Det anmeldes til kommunen, da problemet 

skal løses.  

11.  Infomøde for medlemmer og ryttere 
- Der skal afholdes et møde for vores 

medlemmer.  



 

Staldvask er lørdag den 25. juni 
Sankt Hans er torsdag den 23. juni.  

12.  Storvaskedag 
- Der arrangeres fælles middagsmad. Der skal 

laves et opslag vedr. datoen. Der skal sørges 
for drikkevare til i løbet af dagen. 
Støtteklubben skal informeres.  

13.  Løn til handicaphjælpere ved aflysning 
- Kontrakter med de ansatte skal gennemgås. 

14.  Gulv i Rytterstue 
- Kaj indhenter tilbud.  

15.  Eventuelt Hjemmeside: 
- Den nuværende hjemmeside bør lukkes ned. 

Den er ikke særlig nyttig som den er pt. Der 
kan evt. indhentes tilbud fra ham som har 
lavet RBJ hjemmesiden.  

Oles enetimer: 
- Bliver fremover faste tider. Tilmelder man sig 

enetimer så er det bindende. Der er en 
opsigelse på 14 dage, hvorefter tiden gives til 
anden side. Man er selv ansvarlig for at sælge 
sin tid til en anden, hvis man bliver forhindret. 
Personen som har den faste tid opkræves 
stadig og afregning ordnes indbyrdes.  

Køb af springbomme: 
- Der anskaffes 75 nye bomme som skal males, 

da vi mangler. Kaj bestiller dette.  

16.  Næste møde TRK Lejlighed mandag d. 13.06.2022 kl. 18:30 
 


