
 
 

Bestyrelsesmøde mandag 13-06-2022 
Dagsorden udsendt Søndag den 12. maj 2022 

Mødedato Mandag den 13. juni 2022, kl. 18.30 

Mødested TRK Lejlighed 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

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

Dagsorden 

1.  Orientering fra juniorudvalget 

2.  Orientering fra stævneudvalget 
- Når RBJ bruger vores mail har vi ikke styr på 

hvilke mails der er besvaret eller ej. Kan de få 
deres egen til dressur, da spring har deres 
egen.   

o Der bliver lavet mail særskilt til RBJ 

3.  Orientering fra Ridefys (Tages ved næste møde). 
- Medarbejder situation 
- Heste situation 
- Redskaber til behandlingerne 

4.  Orientering fra Daglig leder 
- Boks og halleje ved islænderstævne 

o Hvad er der kommet ind af halleje fra 
stævnet?  

o Ronni følger op på dette. 
- Regler for brug af banerne 

o Skal noget ændres mht. regler for brug 
af banerne.  



 

o Dette bliver der set på efter 
sommerferien. 

- Hvor højt må man springe i weekenden på 
elevhest/pony 

o Max højde 50cm, alt over skal aftales 
med Karin. Det skal indsættes regler i 
brochuren til hestepassere.  

- Sandsti rundt om rideskolen 
o Bliver lavet på et senere tidspunkt. 

- Hvordan forholder vi os overfor en person der 
tidligere har været bortvist. 

- Opstaldning i sommerferien 
o Heste på døgnfold – 330kr 
o Heste der står indenfor – 800kr + 330kr 
o Hestepassere betaler 330kr i juli måned 

5.  Orientering fra Formanden 
- Haft besøg af Lars fra ridebane.dk, det var 

positivt, 20 cm nede ligger der stabilgrus, så 
den er drænet fornuftigt. Vi kan evt. nøjes 
med at skifte toplaget. Vi afventer pris på 
dette.  

- Afventer tilbud for at få rettet de 2 indendørs 
ridebaner af fra Lars.  

- Spurgt på priser på vandingsmaskiner hos 
Lars. (5.000-10.000) 

- Der bliver gemt sand fra dressurbanen til brug 
på sti.  

o Lone har ansvar for dette.  
- Gulv i rytterstuen, der skal hentes tilbud hjem. 

o Hent tilbud fra Tinglev Gulv, HOKA & 
GARANT (Claus) 

o Dennis kontakter disse. 
- Græsplænen foran er der blevet talt om at 

fjerne og få lagt fliser i.  

6.  Orientering fra Kasserer 
- Økonomien ser fin ud. 
- PBS betalingerne kommer først omkring midt 

på måneden.  
- Vi mangler nogle regninger der ikke er 

ankommet til betaling.  



 

- RBJ: Der er kun kommet sponsorat 
indbetalinger fra Brøns endnu. 

- Der skal betales noget tilbage af 
lokaletilskuddet.  

7.  Undervisning ved Ole fra uge 32 
- Gert Linnet (Oles bror) tager mandagshold 
- Ole tager enetimer onsdag fra så tidligt, som 

der er ryttere til. 
- Ændringer ønskes gennemført for at give flere 

ryttere mulighed for undervisning af Ole. 
o Kathrine og Ulla tager sig af denne 

opgave. 

8.  Elevskolens behov for heste 
- Procedure ved indkøb af elevheste 
- Købsaftale 
- Sundhedstilstand 
- Har vi brug for at sikre os mod fejlkøb 

o Ulla laver et oplæg til en fast procedure 
for køb af heste.  

o Der mangler plan fra Karin vedrørende 
behovet for heste. 

9.  Kontrakter 
- Fysioterapeut (Sus & Christina) 
- Handicaphjælpere 
- Ansatte  
- For at få et samlet overblik over vore 

kontraktforpligtelser og korrekt håndhævelse 
af disse, ikke mindst ift. vore 
kontraktpartnere. 

o Der skal findes en struktur, procedure 
for hvordan man fremadrettet skal 
gøre.  

o Ronni, Belinda & Anette vil gerne stå for 
dette. 

10.  Børneattest 
- Overblik, har vi de børneattester vi skal have? 
- Hvem er ansvarlig for dette? 

o Der er styr på alle attester. 

11.  Regelsæt for elevheste 
- Hvordan er man forsikret ved uheld 



 

o Belinda forhører sig omkring 
forsikringen. 

- Hvilke krav stiller vi til transport med 
elevheste 

o Man skal have deltaget i et 
trailerlæssekursus. 

o Der skal tilføjes krav i kontrakten, hvis 
man tager afsted i trailer.  

- Hvad er proceduren ved uheld 
o Udarbejdes efter afklaring med 

forsikringen. 

12.  Hestevelfærd 
- Status på kursus med longering 

o Marie tager fat Jens Thorsager (75) 
Træningsmetoder til arbejde fra jorden 
med hest. Der bliver vendt tilbage med 
en dato på en weekend. Pris 150kr. 

- Mundkurv på markene 
o Ponyerne smider mundkurvene på 

markerne. 
- Sadler til elevheste 

o Ulla undersøger mulighederne for at få 
en sadelmager til at komme og se på 
pasform af sadlerne til hestene.  

13.  Hjemmeside 
- Finde dato til online gennemgang af Zakobo’s 

tilbud til hjemmeside.  
o Finde en dato på næste møde 

(September). 

14.  Office365 – Onedrive 
- Kan der bestilles en familieadgang 799,-/året 

o 6 adgange af 1TB 
o Daglig leder, Bestyrelsen, 

Støttegruppen, Juniorudvalg, 
Stævneudvalg, RBJ 

- Vi tager en beslutning til næste møde. 

15.  Eventuelt Arbejdsdag 
- Vi skal have lavet grupper og opgaver 

Bestyrelsesforsikring 



 

- Hvordan er vi som bestyrelse forsikret på 
vores ansvar økonomisk overfor en 
trediepart? 

o Ronni undersøger sagen 

16.  Næste møde TRK Lejlighed mandag d. 15.08.2022 kl. 18:30 
 


