
 
  

Bestyrelsesmøde mandag 05-12-2022 
Dagsorden udsendt Mandag den 10. oktober 2022 

Mødedato Mandag den 5. december 2022, kl. 18.30 

Mødested Hjemme hos Ulla Martens 

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 til stede 

2.  Orientering fra juniorudvalget 
- Der har været ministævne, hvor det var gået 

meget godt og har tjent et par tusinde kroner. 

3.  Orientering fra stævneudvalget 
- Bund i begge haller 

o Vi ser om en flexjobber kan hjælpe. 
- Hvornår kommer der nye fiber i 

o Der bestilles 2 sække hjem til hver hal. 
- Hvordan sikrer vi os at den bliver vandet nok 

inden stævne, ellers kan det lige så godt blive 
aflyst.  

- CoolUnite CUP – Vi skal måske lægge 
faciliteter til semifinale.  

o Det kan vi godt, når det er ind  
- Nøgle til Sekretariatet 

o Nej ikke pt.  
- Må vi spørge Gerhart om han kan genbruge 

nogle af de mange røde & blå rosetter til 
klubmesterskabet? 



 

o Spørg ham og hent et tilbud hjem. 

4.  Orientering fra Daglig leder 
- Der er pt. ikke nogle ledige bokse på TRK.  

5.  Orientering fra Formanden 
- Distriksrådsmøde sammen med Dennis, hvor 

der blev holdt et foredrag omkring 
energioptimering.  

- Der skal ses på om vi kan lave nogle 
besparelser med lamper og sensorer ude på 
rideskolen. Er der behov for at have så mange 
lamper i ridehallerne.  

o Ronni snakker med Kaj 

6.  Orientering fra Kasserer 
- Der er en sund økonomi. 
- Der har været dyrlæge + forsikringer, der 

skulle betales. 
- Der er flere opstaldere, som har fået maling 

på deres beklædning, pga. manglende 
skiltning og afskærmning.  

o TRK gør fremover opmærksom via FB 
eller Conventus. 

o TRK dækker ikke disse ærgerlige 
hændelser, dette skal dækkes af en 
personlig tegnet 
heltidsulykkesforsikring.  

- Julegaver til ansatte 
o Belinda kigger på listen.  

- Mor/Barn 
o Anette laver et opslag på FB og 

Conventus, at elevhestene er 
forbeholdt undervisning på TRK og vil 
blive brugt skiftevis.  

7.  Opfølgning fra medlemsmødet 
- Foreslår oprettelse af grupper til at arbejde 

med nedenstående. 
o Vision – Mission 

▪ Vi skal have grupper blandt 
medlemmer til at være med 

o Rømø Beach Jump 
▪ Rekrutterer hjælpere 



 

▪ Der skal undersøges hvem der 
kan tage over for Britt. 

o Promoverende indsats for at klubben 
kan blive en fremtidssikret rideklub 

▪ Potentielle opstalder 
▪ Potentielle ryttere 
▪ Sponsorer 

o Hestevelfærd 
▪ Lave en gruppe af 

medlemmer/forældre, der 
beskriver dette og laver 
arrangementer omkring heste-
/dyrevelfærd. 

8.  - Mødedeltagelse på arbejdsdage 
o Tager vi med på næste møde 

9.  - Bogføringsprincipper vedrørende ind- og 
udbetalinger 

o Vi tager det med på næste møde og i 
tænkeboks.  

10.  - Prioriteringsliste 
o Indendørs ridebane – Der skal fyldes op 

med 2 sække til hver.  
o Udendørs ridebane – Søge og se hvad 

der kommer ind.  
o Udebokse – Der skal søges på disse, da 

vi skal være færdige med dem inden 
2024 

11.  Folde 
- Kan vi lave nogle flere åbninger imellem de 

forskellige folde, så vi kan lave en sluse til at 
komme mere sikkert ud med elevheste.  

12.  Eventuelt - Ny hjemmeside tilbud – DKK 19.995,- 
o Der ses på demologin og træffes 

beslutning til næste møde.  
- Trådløs netværk tilbud – DKK  6.300.- 

o Der skal indhentes et nyt tilbud.  

13.  Næste møde TRK Lejlighed mandag d. 16.01.2023 kl. 18:30 
 

 


