
Referat

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Mødedato:  tirsdag den 22. maj2017 kl. 19:00
Mødested:  ved Holger Holm
Udsendt: den 22. april 2017
Deltager: Holger Holm, formand

Evald Nielsen, kasserer
Belinda Kramer
Malene Jacobsen
Freddy Hansen

Kathrine Andresen
Fraværende: Mette, Tina, 
Gæster: Ina Budde, Finn Märcher
Dagsorden:

• Orientering fra formand
• Orientering fra kasserer
• Orientering fra udvalg
• Orientering fra dagligleder
• Orientering fra juniorudvalg
• Konstituering af bestyrelsen, opgaver skal fordeles
• Ansættelser og afskedigelse, samt kontakt til ansatte og freelands underv.
• Økonomi: bank, debitorer og kreditorer og lønregnskab
• Kontakt til Kommunen, distrikt og DRF
•  Stalddrift samt folde gødningsplan
•  Ridebaner og vandingsanlæg
•  Handicap afdeling
•  Junior udvalget
•  Støtteklubben
•  Sikkerhed
•  Certificering
•  Hjemmesiden
•  Rytterstuen, Køkken og toiletter
•  Årsplan, aktiviteter og Arrangementer
•  Sportslig udvikling
•  Sponsorer



•  Pr. og info 
•  Opdatering af bestyrelse og udvalg over DRF
•  Udviklingsplaner for TRK, hvilken vej skal vi
•  Rømø Beach Jump
•  Sankt Hans
•  Fitness for alle
•  Tanker om ændring af opstaldningskontrakter
•  Årets ildsjæl
•  Eventuelt
•  Næste møde

Referat
• -Finn, Belinda og Holger deltog i DRF´s repræsentantskabsmøde i Korsør. Hvor bl.a. den 

nye hestelov blev fremhævet og den nye kontingent struktur blev vedtaget.
• Mandag den 15. maj var Evald, Belinda og Holger til dialog møde i Sundeved med 8 andre 

klubber fra distrikt 8. 
• -Den bagerste er blevet god, den tages snart i brug.

-Elev ponyerne får ikke wrap mere, inden de kommer på døgnfold.
-De der ikke vil have deres heste/ponyer ud på døgnfold, er selv ansvarlig for at lukke ind og ud i 
juli måned.
-man kan reservere en boks i 3 måneder, og da juli måned er gratis tæller den ikke med i de 3 
måneder.
- reservation af boks koster 800kr. og der er ikke halkort med deri, det skal betales oveni de 800 kr.
- der bliver tegnet en forsikring på alt it til RBJ.
- Økonomi ok.



3. intet
4. Intet
5. intet
6. Konstituering af bestyrelsen, opgaverne er herunder fordelt imellem bestyrelsen:
7. Holger og Evald
8. Evald og Belinda
9. Holger og Belinda
10. Karin og Evald
11. Holger og Kaj
12. Holger og Evald
13. Ina og Malene
14. Holger
15. Freddy
16. Finn
17. Freddy
18. Evald
19. Belinda, Ina og Malene
20. Kathrine og Belinda
21. Finn
22. Finn
23. Finn
24. Alle i Bestyrelsen
25. -Der er kommet 10.000 kr. fra Sydbank.
      - Der skal udarbejdes lister med hjælper til fredag, lørdag og søndag, både til banen og 
ølvognen, der hænger en liste/seddel på opslagstavlen i Hallen, hvor man kan skrive sig på, hvor når 
man kan hjælpe og hvor man ønsker at hjælpe.
- der vil blive afholdt endnu et møde, vedr. RBJ, dato kommer.
26. Katrine komme og giver opvisning, Hans Philip Tietje holder båltalen og der vil igen i år være 
snobrød til børnene.
27. Fitness for alle er et nyt projekt, der skal findes 3 klubber der vil deltage, vi søger om at komme 
med i dette projekt. Vi skal have et møde med kommunen vedr. dette.
28. vi drøfter det på et ryttermøde i aug????
29. ??
30. intet
31. næste møde den 22/6 kl 19, på TRK.


