
 
  

Bestyrelsesmøde mandag 19-09-2022 
Dagsorden udsendt Søndag den 18. september 2022 
Mødedato Mandag den 19. september 2022, kl. 18.30 
Mødested TRK Lejlighed 
Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbud 

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

Dagsorden 
1.  Orientering fra Ridefys – Ikke til stede 

- Oversigt hvilke heste har de til rådighed. 
2.  Orientering fra juniorudvalget 

- Der er planlagt ministævne 29-30 oktober 
- Møde d. 28, hvor tingene bliver struktureret 

og færdigplanlagt 
3.  Orientering fra stævneudvalget (Sanne) 

- Næste event 
- Rid for dommer  
- 4 rytttere + en på en lytter 
- Meget positiv tilbagemelding fra sidste 

stævne fra officials. Stor tak til alle hjælpere 
- Spring nytåret ind stævne d. 30.12.2022 
- LA1 + E-klasser 

4.  Orientering fra Daglig leder 
-  

5.  Orientering fra Formanden 
- Belinda og Ronni har haft møde med Absolut 

horse + Land & Fritid, hvor det bedste foder til 
den bedste pris vil blive valgt.  



 
- Biogas, har de ikke hørt noget fra endnu, det 

burde være lige på trapperne.  
- Christian har sendt lidt informationer ud med 

LAG midler der kan søges.  
6.  Orientering fra Kasserer 

- Vi afventer regningen på el, og denne er 
steget væsentligt i 2022.  

- Der skal betales forsikringer af heste 
- Der skal betales halmpiller 
- Der skal betales dyrlægeregninger 
- Der skal betales el til rytterstuen 
- Der skal betales foder 
- Besøg af 2 damer, som sidder med 

lokaletilskuddet, der skal laves indberetning af 
medlemstallet inden d. 27. september. 
Rideskolen blev besigtiget, der kan ikke gives 
tilskud til vedligehold, men til fornyelse, dog 
ikke til udearealer.  

7.  Prioriteringsliste/Udebokse/Fonde 
- Der skal søges fonde til udebokse, der ses på 

muligheder for 4 nye mobilebokse. 
- Ny udendørsridebane bliver der set på til 

starten af det nye år, hvilket søges igennem 
fonde. 

8.  Sikkerhed 
- Heste må kun flyttes når der er skriftlige 

aftaler lavet med Karin. 
- Man må ikke ride alene uden der er en voksen 

til stede på rideskolen, denne tages med på 
ryttermøde.  

9.  Udebokse 
- Se punkt 7 

10.  Fonde 
- Se punkt 7 

11.  Stigende udgifter 
- Se punkt 7 

12.  Medlemsmøde 
- Næste møde mandag d. 14.11.2022 kl. 19-21 
- Dagsorden kommer op senest d. 07.11.2022 

 
 



 
13.  Halmpiller/mødding 

- Prisen på halmpiller er steget massivt og 
koster fremover 50kr pr. sæk, man køber ud 
over det, som er med i boksleje. 

14.  Udearealer 
- Flyttes til næste møde 

15.  Elevheste / Foder fra passer 
- Tages med til ryttermødet 

16.  Bestyrelsesseminar 
- Der udarbejdes en VISION for TRK, hvad vil vi 

være kendt for. 
- Hvad er vi her så for MISSION ved TRK.  
- Afholdes på Naturmælk 

17.  Eventuelt Sofahjørne 
- Der laves et lille hyggehjørne i rytterstuen? 

Klubtøj til TRK 
- Der kommer mulighed for at bestille klubtøj 

Oles Undervisning 
- Ulla overtager styringen af Oles enetimer. 

Gulve til rytterstuen 
- Der er accepteret tilbud på nyt gulv, hvilket 

forsøges skiftet i uge 42 
18.  Næste møde TRK Lejlighed mandag d. 10.10.2022 kl. 18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


