Dagsorden Generalforsamling
Mandag 28.03.2022 kl. 19.00
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Referent
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

Tirsdag den 22. marts 2022
Mandag d. 28. marts 2022, kl. 19.00
Rytterstuen TRK
Dennis Lorenzen
- Steen Schmidt
2021 har været et hårdt år for både bestyrelsen og ansatte,
da corona virkelig har sat sinde spor, efter alle de
restriktioner og nedlukninger, der har været de sidste 2 år.
Selvom coronaen ikke har sluppet taget helt, håber vi på
ingen lignede situation vil forekomme.
Det har været en stor opgave at overtage for bestyrelsen,
finde de rigtige pladser og opgaver.
Jeg syntes vi har fundet vores pladser og opgaver. Vi
arbejder fremad rettet på at få endnu mere struktur i TRK.
I 2021 fik vi lagt nyt tage på den lille stald og den store
ridehal, det var meget tiltrængt da flere af pladerne var
knækket og ødelagte.
Her i starten af 2022 har vi fået lavet stierne ned det
markerne for at passe på vores ansatte og heste.
Vi arbejder stadig på planen med Biogas, der er dog stadig
mange ting der skal på plads
Derfor håber vi alle der kommet godt i gang med
halmpillerne
Der er bestilt nye vinduer/døre til rytterstuen, og
ydervæggene skal isoleres
Vi har talt om ny sand springbane
TRK har haft besøg af arbejdstilsynet. Vi fik 3 påbud, det var
på 3 små ting. Heldigvis kun på det adminstrative område.
1. vi manglede et arbejdsmiljøudvalg da vi har 20
ansatte på stedet. der er valgt en AMR som er Tina
fra ridefys, hun har et tæt samarbejde med Karin, så
de sørger for de ansattes sikkerhed m.m
2. manglende årlig arbejdsmiliødrøftelse
3. manglende Apv’er
det er der helt styr på de 3 punkter.
Vi har haft lidt udskiftning af vores underviser, vi har
fået Rita til mor/barn og tirsdagshold.

Der forsøges at have underviser på alle niveau til alle
vores ca. 350 medlemmer. Men da vi hr rytter på
rigtig mange niveauer er det ikke nemt at have
underviser til alle. Men vi syntes de underviser vi har
gør det godt, samt de niveau de underviser på er det
vi har brug for i klubben
I 2021 fik vi afviklet RBJ, med meget kort varsel. Det
blev en stor succes. Der var meget ros og pæne ord,
fra rytter der deltog i både, dressur, jagt, spring og
tilskuere.
Vi havde dog lidt udfordring med sandstorm hen
over natten, en udfordring som blev løst, af alle de
fantastiske frivillige der hjalp til hen over de 4 dage
stævnet varede. En stor tak til alle de frivillige
hænder. Vi håber at vi ses igen i 2022.
Styregruppen er i fuldgang med planlægningen af
RBJ, som jo lige lige om hjørnet, så står vi atter på
stranden og gør klar til en fantastisk weekend.
Her i 2022 for vi dog brug for mange flere hænder,
da det er blevet forbudt at ride på stranden fra den
31 maj til den 1 sep. Derfor skal hele RBJ område
være hegnet ind i år.

-

Beretning fra daglig leder

Et stort tak til de frivillige og ansatte der får TRK til at
fungere
Ja, så står vi her igen. Det føles ikke som lang tid siden vi
var her sidst, og alligevel er der jo gået et år, ja faktisk
lidt mere.
2021 var et år der bød på lidt af hvert. Corona fyldte
igen meget gennem året, og det havde sit præg på
hverdagen. Nedlukninger, restriktioner og påbud, blev
en del af hverdagen og gav til tider mange gnidninger og
frustrationer. Hvornår gjorde man det rigtige og hvornår
gjorde man det forkerte? Det er der jo nærmest ingen
der kan svare på. En ting er sikkert…….. Bestyrelsen og
jeg har gjort alt, hvad vi kunne for at få tingene til at
glide så let og gnidningsløst som overhovedet muligt.
Jeg føler, at vi alle har gjort det bedste vi kunne. Ikke
alle beslutninger har været lette og der har også været
en hel del forvirring og misforståelser undervejs. Men….i
skal vide….at alt vi har gjort har været i jeres og
klubbens interesse og for at passe på hinanden. Jeg
synes at alle her på stedet har taget ansvar og har lyttet
til de udmeldinger der kom fra bestyrelsen. I har været
gode. I har været dygtige og jeg er stolt af den velvilje
der blev vist undervejs.

Når jeg står og nævner det nu, føles det som om det er
noget der var for laaaang tid siden, og så er det endda
kun få uger siden de sidste restriktioner ophørte. Det
viser jo også hvor gode vi er til at omstille os. Vi kom
igennem denne omgang, men vi ved jo ikke hvad der
venter os når vi nærmer os efteråret igen. Kommer der
en ny variant af corona, kan vi stå i den samme situation
igen, men med den viden vi har fået omkring corona,
kan det jo være at man bare, som nu, betragter det som
en almindelig influenza. Vi må se hvad fremtiden
bringer.
Ser vi på den daglige drift på rideskolen, kan vi
konstatere, at aldrig før har der været så travlt. Der er
ventelister på både holdundervisning, opstaldning og
enetimer. I løbet af ugen er der 162 elever der modtager
undervisning på hold. Det er mange, og dertil kommer
et stort antal enetimer og det nyligt genopståede
mor/barn hold. Stalden er fyldt. Alle 54 bokse. Det er
flot. Jeg synes i skal være stolte af at være en del af det.
I er jo alle med til at gøre det til en succes. Det er meget
opløftende at se alle de smilende og positive mennesker
der kommer på rideskolen hver dag.
Også i ridefysioterapien har vi succes. Der er ca 24 timer
om ugen og vi er i alt 10 medhjælpere og 2 terapeuter.
Der har også her været en del afmeldelser pga corona,
men der har trods det været ok meget at se til. Det er en
meget givende afdeling af vores klub og man kan synes
at der ikke er meget i det, men det betyder rigtig meget
for de ryttere vi har der og de ser frem til at komme
hver uge. Vi er et godt team. Vi gør også noget for at
styrke sammenholdet i vores team. Vi har klatret i
træer, spillet minigolf, fodboldgolf og holdt sommerfest
og julefrokost. Vi har det sjovt. Og det synes jeg er
vigtigt for vores team.
Jeg har besluttet mig for, i år at min beretning ikke skal
være så lang, så jeg vil ikke minde jer om at melde jer til
frivilligt arbejde i form af arbejdsdage, medhjælp til
stævne, køkkentjans, tømme trillebøre og hvad der
ellers kan være, men i stedet minder jer om hvor fedt
det er at være en del af denne klub og være en del af
sammenholdet.
Jeg vil også sige tak for samarbejdet til bestyrelsen,
Dorthe, terapiteamet, mine kolleger som underviser og
især til Kaj, som altid er der når man har brug for ham.
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Beretning fra
handicapafdeling

Jeg håber på en lys og vildt god fremtid uden alt for
mange bekymringer.
Mit navn er Christina og jeg er den nye ridefys her på
Tinglev rideklub. Jeg blev færdig uddannet fysioterapeut og
ridefys i 2017. Imens jeg tog uddannelsen, var jeg i praktik
ved en ridefys i Rødekro og ved Ute her i Tinglev, og endte
efter uddannelsen med at skulle hjælpe Susse med nogle
timer her i Tinglev. Jeg har altid været glad for at komme
her på Tinglev, så da jeg stod og skulle overtage
ridefysioterapien i Rødekro – hvor forholdene ikke levede
op til min vision, blev jeg rigtig glad for at jeg måtte flytte
det hele hertil.
Jeg har i dag 17 timers ridefysioterapi i dagene tirsdagfredag. Her har jeg 91 ryttere i alderen 3 år og op til 91 år.
Alle med hver deres personlige behov. fysiske og psykiske.
En behandlingstime foregår ofte på tur, hvor vi træner
balance på det ujævne terræn og får en masse sansestimuli
fra naturen. Andre dage er vi inde i ridehallen hvor vi laver
forskellige øvelser på hesten, med og uden diverse
redskaber. For at mine behandlinger kan lykkes har jeg brug
for et godt team af både 2- og 4-benede. Lige nu har jeg et
stærkt hold på 9 medarbejdere, 4 af dem ser jeg hver dag,
de andre hjælper til på deltid. Deres vigtigste opgave er at
være der for rytterne, trække hestene så rytterne føler sig
sikre på de store dyr og få koordineret at hestene er klar til
de enkelte hold. Ud over det er der også en masse praktiske
ting med rengøring og hygiejne hvor rytterne opholder sig.
Ja opgaverne er mange, og jeg kan ikke gennemføre mit
arbejde uden deres indsats. Og jeg syntes de gør et kanon
godt arbejde med at få det hele koordineret – også på de
travle og pressede dage. Selvom vi har et godt hold af
medhjælpere, er der desværre tit udskift i personale. Oftest
fordi der enten skal startes uddannelse, men også fordi vi
endnu ikke kan tilbyde fuldtids stilling og økonomien derfor
ikke hænger sammen for de ansatte. Vi er lige ærgerlige
hver gang vi må sige farvel til en, det gælder både teamet
og rytterne der har knyttet sig til medhjælperne.
Ud over det gode hold af medhjælpere har jeg også brug for
hestene, i forskellige størrelser – både ved bredde- og
højden. Deres gang er alle forskellige, hvilket gør jeg har god
mulighed for at tilpasse hest og rytter bedst muligt
sammen. De heste vi bruger skal være meget rolige og
blide. En del af rytternes behandling slutter ofte af med at
snakke med hesten, give dem en godbid eller gå med over
og putte dem i seng. Vi forsøger at fordele timerne lige vidt
mellem hestene, da det er nogle lange timer for dem at gå
nogen dage. Nogen får en hel fridag i ugen mens andre må
ind og arbejde hver dag. Sådan en som Monty er inde og

-

-

-

arbejde hver dag, da han både skal tage de tunge ryttere og
dem hvor vi skal sidde 2. Så vi går og ønsker os en Monty
nummer 2, så hans arbejde kan lettes lidt og så vi ikke står
og mangler en hest hvis han en dag skulle stå halt.
Når rytterne er her i ridefysioterapien, er det vigtigt de har
det godt og trygt her, de har hver især deres problemer og
frustrationer de døjer med. Min fornemmelse er at Tinglev
rideklub er et rart sted for rytterne at være. Jeg nyder selv
at have min dagligdag herude. Det gode samarbejde med
Karin, hvor vi får puslespillet med heste og medhjælpere til
at gå op. Den rolige atmosfære herude og tålmodigheden
fra de opstaldere vi møder når vi er i gang. Rytterne jeg har
taget med fra Rødekro, er utrolig glade for at være kommet
herud. De roser både medhjælpere og heste og sætter pris
på muligheden for en kop kaffe i den varme rytterstue.
Men det var hvad jeg har at fortælle om vores
ridefysioterapi. Skulle i være nysgerrige på hvad vi laver så
kig gerne ind i ridehallen en dag.
Beretning fra junior udvalget
- 2021 prøvede vi at holde så meget som muligt pga
nedlukning mm.
- Der blev afholdt en alternativ ridelejr og
ridestævner, efterspørgslen var stor så der var en
venteliste.
- Aktiviteter for 2022
o Kæpheste aktivitet, hygge på rideskolen med
juniorudvalget og lære om hestene, 2
ministævner og ridelejr, (Ringridning)
Beretning fra
- Saskia er blevet smidt ind i stævneudvalget sammen
stævneudvalget
med Vicki, der skal lyde en stor tak til Lykke og
Sanne for at springe ind og give en stor hånd.
- Efteråret 2021 har været et godt stævne år, alle
vores stævner har været godt besøgt og vi har fået
mange gode tilbage meldinger
- En stor tak til alle hjælpere, som har været aktive
ved stævner, uden hjælpere bliver der ingen stævne.
- Kom godt fra start stævne den 30 april, vi forventer
mange børn og glæder os til en dejlig dag
- August Udendørs C-stævne i Spring/dressur
- 30 december – ”spring nytår ind” stævne
- Fremover bliver det således, at de som starter
stævner, hjælper min. 1 time på stævnedagen, dette
gælder opstalder/hestepassere ved stævner.
- Vicki stopper.
- Sanne, Cecilie, Louise & Laura er kommet ind
- Der vil blive afholdt et internt
klubmesterskabsstævne i januar 2023, detaljer
oplyses senere.
Aktivitetspris
- Der blev ikke indstillet nogle i dette år.

-

Årets TRK’er
Kåring af klubmestre

3. Fremlæggelse af revideret
regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkommende
forslag

6. Valg af formand
7. Valg af øvrige
bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter
- 1. suppleant

-

Trine Schmidt blev udnævnt.
Trine Schmidt – Pony dressur
Anne Mette Hantusch Hansen – Hest dressur
Mai Bebendorf Andersen – pony spring
Fremlagt af Belinda, godkendt af forsamling.

-

Der bliver ikke ændring i kontingentet.
§11 Generalforsamlingen er klubbens højeste
myndighed og indkaldes af bestyrelsen……… Tiden
og stedet for generalforsamlingen skal varsles i
lokalt ugeblad til klubbens medlemmer med mindst
14 dages varsel.

-

Ændres til: Tiden og stedet for generalforsamlingen
skal varsles på TRK’s hjemmeside, opslagstavlen på
TRK, mail via medlemsprogram eller online socialt
medie, med mindst 14 dages varsel.

-

Godkendt af forsamlingen.
Ronni Pedersen er på valg - modtager genvalg.
Genvalgt af forsamlingen.
Anette Gaarde Bürgel er på valg – modtager genvalg.
Dennis C. Lorenzen er på valg – modtager genvalg.
Edith Lund er på valg – modtager ikke genvalg.
a. Der blev foreslået Ulla Martensen & Tina
Pedersen fra Karin Christensen, begge vil
gerne modtage valg.

-

-

- 2. suppleant
9. Valg af
juniorudvalgsmedlemmer

-

10. Valg af to revisorer og en
revisorsuppleant
11. Eventuelt

-

Ina Budde er på valg – modtager genvalg.
o Tina Pedersen blev forslået og valgt ind.
Finn Märcher er på valg – modtager genvalg
Der er ønske om 3 stk. som gerne vil med ind i
Juniorudvalget.
o Jannie Holm
o Julie Holm
o Katrin Thielsen
DSH er ansat til at lave regnskabet for TRK.
Dressurbane, for at undgå støv, skal der undersøges
muligheder ved brug af salt eller lign.
El udgifter 2021: 150.000.- Opråb til medlemmer,
hvordan kan vi nedbringe disse.
o Vil solceller kunne være en mulighed.
o Sensorer, så lys ikke står tændt permanent
o Schneider – sustainability kan vi få en
gennemgang af TRK.

