
 
  

Bestyrelsesmøde mandag 15-08-2022 
Dagsorden udsendt Mandag den 15. august 2022 

Mødedato Mandag den 15. august 2022, kl. 18.30 

Mødested TRK Lejlighed 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

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

Dagsorden 

1.  Orientering fra Ridefys 

• Medarbejder situation 
o Kristina har mistet 3 mand og skal have 

nogle nye medarbejdere.  
o Medarbejder skal søges af Karin og 

stilles til rådighed hvis behovet opstår.  
o Praktikanter er ok, men først når 

medarbejderne er på plads.  
o Bestyrelsen besluttede at Tina skal 

tilbydes tid til at supplere Karin i 
planlægningen af behovet for hjælpere 
ved manglende bemanding og sygdom.  

o Ved aflysning på dagen, er det ok at 
sætte folk i gang med at lave anden 
arbejde end ridefys. 

 
 
 



 

• Heste situation 
o Sus eller Kristina skal med ud at se på 

heste til indkøbnår de skal bruges til 
ridefys.  

o Pt. er der brug for heste til 120 
timer/ugen a 5 pr. hold (12 heste) i dag 
har de 8 heste og der mangler 4 stk. (1. 
stk. bagrytter + 3 alm). 

o Der bliver kigget på MA Horses og 
andre steder, hvor der så meldes 
tilbage til kontaktpersonen vi giver fra 
bestyrelsens side af.  

2.  Orientering fra juniorudvalget 
- Ikke tilstede 

3.  Orientering fra stævneudvalget 
- Ikke til stede 

4.  Orientering fra Daglig leder 
- Ikke til stede 

5.  Orientering fra Formanden 
- Er blevet inviteret til Parasport, som ligger 

under Dansk Rideforbund.  
- Stor tak til dem der har ydet en indsats på 

TRK’s udendørsarealer.  

6.  Orientering fra Kasserer 
- Ikke til stede 

7.  Status på ledige bokse 
- Der er pt. 4-5 ledige bokse 

8.  Elevheste på TRK (Se bilag) 
- Se under pkt. 1 

9.  Organisering af opgaver under personales ferier 
- Karin vil gerne kunne dele sin ferie lidt op i 

stedet for 4 uger i træk, vi ser på en løsning.  
- Overlevering af opgaver inden man går på 

ferie, skal være ordentligt gennemført, samt 
gennemgået for kontaktperson fra 
bestyrelsen. 

o Der udarbejdes et ferieskema, der kan 
offentliggøres via Opslagstavlen, FB & 
HP. 

 
 



 

 

10.  Ny ridebane 
- Der skal undersøges, hvor mange penge vi kan 

tillade os at bruge på etablering af en ny 
ridebane. 

- Vandemaskine til den nye bane. 
- Ny baneplaner. 

11.  Biogas 
- Der mangler dimensioner på container. 
- Biogas er ikke kommet i gang med dybstrøelse 

endnu.  
- Har nogen en god ide til hvordan vi kan 

placere container, så det er let, vi tager gerne 
imod forslag.  

12.  Lys stor hal 
- Der mangler 2 baner, som ikke er skiftet til 

LED endnu, disse ses på i efteråret.  

13.  Fremtidige planer 
- Bestyrelses seminar 

14.  Eventuelt Ny hjemmeside – Dato + hvem skal med til mødet 
- Dennis, Ronni, Ulla, Belinda. 
- Dato i oktober (Ikke d. 19)  

Bestyrelses seminar 
- Bruger en dag på at lave en kort og langsigtet 

strategi for TRK + vision for hvad vi vil med 
TRK. 

Stævneudvalg 
- Får et hjørne i lejligheden til deres ting. 

15.  Næste møde TRK Lejlighed mandag d. 19.09.2022 kl. 18:30 
 

 


