
 
  

Bestyrelsesmøde mandag 10-10-2022 
Dagsorden udsendt Mandag den 10. oktober 2022 

Mødedato Mandag den 10. oktober 2022, kl. 18.30 
Mødested TRK Lejlighed 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 

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

Dagsorden 

1.  Orientering fra Ridefys 
- Ikke tilstede 

2.  Orientering fra juniorudvalget 
- Ikke tilstede 

3.  Orientering fra stævneudvalget 
- Ikke tilstede 

4.  Orientering fra Daglig leder 
-  

5.  Orientering fra Formanden 
- Der har været nogle møder med Ridefys 

6.  Orientering fra Kasserer 
- Har haft møde med DLG, har fået en årsaftale 

med pris, samt de gerne vil sponsorere ting til 
vores stævner. Der er kommet en ny 
kontaktperson.  

- Vi mangler nogle hjelme & piske, som DLG har 
givet os nogle rigtige gode priser på.  

7.  Biogas 
- Modtog en sms, de er klar med en container 

til os, som de gerne vil stille af hos os. 



 

- Vi skal have en aftale på plads med tømning af 
mødding.  

- Der sættes gang i denne proces.  

8.  Rømø Beach Jump 
- Har haft et møde i uge 39, den eksisterende 

styregruppe mangler friske hænder. Kaj vakler 
omkring gruppen. 

- Frivillige er meget svære at få fat i, så vi skal 
finde ud af en løsning.  

- Der overvejes om man skal fjerne dressur og 
afholde stævnet kun lørdag/søndag, samt det 
er ikke alle, som synes det er spændende at 
bruge selvbetalte fridage på dette.  

- Man mangler kommittent fra klubbens 
medlemmer omkring RBJ, da der ikke er 
mange fra TRK, som deltager.  

- Bestyrelsen indvilliger i at styregruppen må 
have medbestemmelse til køb af udstyr til RBJ 
& TRK. 

- Vi skal finde flere til at hjælpe til med at 
kunne søge sponsorater til RBJ. 

9.  Ridefys 
- Der blev holdt et godt møde med Ridefys i en 

god tone. 
- Ridefys er blevet dobbelt så stort, så det 

kræver meget mere koordinering og klar 
kommunikation.  

- Der skal indgås en samarbejdsaftale på skrift.  
- Vi skal udarbejde et excelark, hvor der er 

overblik på hvem der er på arbejde og hvilket 
tidspunkt.  

- Vi skal udarbejde et excelark, for brug af heste 
og tidspunkt disse bliver brugt til ridefys og 
elevskolen. 

- Der skal findes flere kvalificerede hjælpere. 
- Ronni ser på kontrakt til hjælperne og har den 

klar til d. 14.10.2022. 
- Der afholdes et møde til samarbejdsaftale 

lørdag d. 15.10.2022 
10.  Planlægning af seminar 

- Vi mødes kl. 9. 



 

- Der tages drikkevarer med (Pepsi Max, Pepsi 
Max Lemon, 7UP. 

- Kage bliver bagt af – Ronni, Lone  
- Frokost bliver klaret af Anette. 

11.  Planlægning af ryttermøde 
- Anette sætter et opslag ind på Facebook  
- Punkter sendes til Dennis 
- Spare på lys evt. tænde hver 2 lampe 

12.   Julefrokost 
- Aktivitetsudvalget finder en dato.  

13.   Planlægning af gulvskift uge 42 
- Vi mødes søndag kl. 10 og får ryddet lokalerne 

så gulv kan lægges.  

14.  Eventuelt - Mor/Barn 
o Der skal meldes klart ud til forældrene, 

hvis der ikke er undervisning.  
o Vi har en mulig afløser til en gang 

imellem ved mangel af underviser.  

15.  Næste møde TRK Lejlighed mandag d. 05.12.2022 kl. 18:30 
 

 

  


