
 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag 22/10-2019 
Dagsorden udsendt Lørdag den 19. oktober 2019 

Mødedato tirsdag den 22. oktober 2019, kl. 19:00 

Mødested Tinglev Rideskole 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud 
 

 
Meldt ud af bestyrelse 

Holger Holm, formand 
Evald Nielsen, kasserer 
Belinda Kramer, næstformand 
Bolette Frandsen 
Ronnie Pedersen 
Jette Nissen (1. suppleant) 
Dennis Lorenzen (2.suppleant) 
Juniorudvalget - Clara Jensen 
Stævneudvalget 
 
Ina Budde 
Karin Christensen 
 
Malene Jacobsen 

Dagsorden 

1. Orientering fra formanden 
- Holger er kommet ind i en arbejdsgruppe for 

certificering af undervisere. Der skal holde 
fokus på at certificeringen ikke går ud over 
starter. 

- Der har været et møde på Aabenraa Rideklub 
(Myntejøj), vedr. en udviklingsplan, de har 
fået renoveret deres stalde, hvilke ser fine dog 
ikke i samme størrelse som vores renovering 
af stalden. 

2. Orientering fra kasserer 
- Der er bestilt det første foder fra den nye 

kontakt, hvilket skulle række året ud.  
- Renate har adgang til stævnekontoen, skal vi 

få ændret så Lykke også kan få adgang til den, 
det skal lige drøftes med Renate. 

- Jysk sparekasse, stopper for 
kontantudbetalinger fra banken, Evald må 
hente disse i Padborg afdelingen fremover. 



 

- Regnskab, der er langsomt ved at være tømt 
ud i stadig udestående kontingent.    

- C-Stævnet havde et beskedent overskud. 
- Likviditeten er fin.  

3. Orientering fra junior udvalget 
- Der afholdes ministævne i weekenden, der 

mangler lige lidt gaver til dommer og skrivere, 
samt lidt præmier til børnenes 1,2,3 pladser. 

- Tilmeldinger kan også ske via Mobilepay på 
sekretariatets konto.  

- Der ca. 85 starter. 

4. Orientering fra daglig leder 
- Lukketider på rideskolen, skal disse indføres. 

Der er nogle heste, som får mad senere på 
aftenen fra kl. 21 og frem. Der bliver fremover 
sidste frist kl. 21 for fodring, da det skaber for 
meget uro blandt de andre heste.  

- Longering i den store hal er ikke tilladt, da det 
ødelægger bunden, så hellere benytte den lille 
hal.  

5. Jakker til Stævneudvalget 
- Vi vil gerne delvist sponsorere 4-5 veste eller 

jakker, vi tror veste nærmere vil blive brugt i 
forhold til jakker. Dog vil vi sætte pris på de 
kunne erhverves som sponsorat (land & Fritid 
/ Horse mv). 

6. Højtaler anlæg 
- Et firma fra Sønderborg har været for at se på 

hvilke muligheder vi har for at kunne lave 
faste/forbedrede lyd installationer.  

- Vi indhenter lidt tilbud udefra på lydanlæg.  

7. Traktor 
- Der er kigget på en nyere brugt traktor (Volvo 

650) som vi kan få på prøve i 14 dage, det 
takker vi ja til at teste.  

8. Hvad gør vi med de planlagte ude bokse i forhold til 
Miljø godkendelse. 

- Hvordan kan vi bedst muligt udnytte den 
godkendelse vi har fået, så vi stadig kan gøre 
nytte af de kvm (ca. 50), så de kan blive ført 
med i skolen.  



 

9. Bestyrelsen efter Marlene har trukket sig. 
- Jette Nissen træder ind i bestyrelsen. 
- Dennis Lorenzen bliver (1. suppleant) 
- Vi vælger at tage en ind på prøve i bestyrelsen 

frem til generalforsamlingen, her er Edit 
blevet spurgt og har interesse. 

10. Workshop 
- Der appelleres til at flere fra bestyrelsen 

deltager, da det kan være med til at udvikle 
elevskolen med noget fornyet viden. 

11. Medlemsmøde 
- Medlemsmøde afholdes tirsdag d. 26. 

november kl. 19 i rytterstuen. 
- Kontakt af personale over telefon efter kl. 21 

skal afvejes, hvor alvorligt er problemet og 
kan det vente til dagen efter. 

12. Hvad gør vi når Henriette stopper? 
- Vi vælger at sende et opråb ud i 

elevskolegruppen på Facebook, om der skulle 
være en ildsjæl der kan overtage pladsen . 

13. Feedback Riders 1st 
- Der blev gennemgået svarene fra C-Stævnet 

og vi ser gode muligheder i det fremadrettet 
for både stævner og medlemmer. 

- Godkendt udsendelse af spørgeskemaerne til 
stævne/medlemmer/udmeldte. 

- Der vil blive sendt et spørgeskema ud til TRK’s 
medlemmer i form af en 
tilfredshedsundersøgelse, der vil blive 
gennemgået under medlemsmødet.  

14. Brug livet fonden. 
- Skal vi søge fonden for en hjertestarter til 

handicapridning. 

15. Lukketider på rideskolen 
- Se punkt 4. 
- Der bliver lavet et opslag om dette og sat op 

på rideskolen. 
 
 
 
 



 

16. Dræn 
- Der skal vurderes om det kan svare sig at 

sørge for der bliver lavet dræn udendørs, så vi 
har et fast underlag til dette, så vi ikke skal 
benytte de indendørs baner til longering. Evt. 
kunne der laves lys på kravlegården, da denne 
er lukket. 

18. Eventuelt 
- Lys nede ved porten, hvor elevheste bliver 

lukket ind, da de (nye) heste render ind i 
hegnet og ødelægger dette. 

- Kan vi hver 2. gang holde mødet hjemme hos 
Bolette?  

- Ronni har hentet tilbud på sti til handicap 
hestene, så de ikke snubler når de går ture ud 
fra ridehallen. 

- Skal der lægges flere spalter i stedet for at 
lave en sti.  

- Vi kan også prøve at tromle stenene.   

19. Næste møde tirsdag d. 12. november kl. 19:00 
 


