Referat fra møde i bestyrelsen Tinglev Rideklub
23. oktober 2018

Deltagere
Belinda Kramer, næstformand
Evald Nielsen, kasserer
Holger Holm, formand
Ina Budde
Jette Nissen, 2. suppleant
Karin Christensen (kommet senere)
Louise Søndergaard Sørensen (referent)
Malene Jacobsen
Ronni Pedersen, 1. suppleant

Afbud
Simone Jørgensen (Juniorudvalget)
Tina Poulsen, sekretær

Orientering fra Juniorudvalget
Har arrangeret Juleministævne den 24. november 2018. Referat fra sidste møde sendes til bestyrelsen.

Orientering fra formanden
Formanden er kommet i elevskoleudvalget under DRF. Der er bl.a. regnet på udgifter til elevheste, opstaldning,
ridetimer, osv. Der er ventelister på elevhold ved mange rideklubber.

Orientering fra kassereren
Mht. el har TRK fået en rigtig god aftale.
Renate har fuldmagt til stævnekontoen. Der skal findes en efterfølger, der kan få adgangen. Holger og Evald arbejder
videre på at finde en ny.
Aabenraa Fritidsråd efterlyser en opgørelse. Evald fremsender tal til Fritidsrådet.
Orientering om omsætning er givet.
Belinda Kramer har siden 1. april 2018 varetaget bogholderiet på TRK. Kopi af sygesikringskort og pas eller kørekort på
alle bestyrelsesmedlemmer sendes til Belinda for at kunne få fuldmagt til konto.

Orientering fra daglig leder
Det har været forsøgt at oprette begynderhold om onsdagen, men flere af dem på venteliste kan ikke om onsdagen.
Der er forsvundet træpiller og spåner i weekenden.
Hvis man bliver taget i tyveri, bliver man bortvist og muligvis meldt til politiet.
Der er bestilt en digitalvægt for at komme fejlmålingerne til livs.

Der afholdes Ryttermærke I søndag den 28. oktober 2018.

Renovering af stald
Opbygning af vandspiltov er påbegyndt. Det og oppudsning af gavlenden forventes afsluttet i weekenden 27. – 28.
oktober 2018.

50 års Jubilæum
Der fremsendes invitationer til DRF, SE, Fritidsrådet, sponsorer, m.m.
Resten er inviteret via Facebook.

Program for Tinglev
Rideklubs 50 års Jubilæum.pdf

Deltagelse i Distriktsrådsmøde torsdag den 15. november 2018
Jette, Belinda og Holger deltager. Belinda tilmelder.

Kultur- og Fritidsrådets pris
Drøftet.

Christmas Jump den 15. – 16. december 2018
Stævneudvalget er i gang.

Certificering
Certificeringen gik godt.
Kommunen skal give dispensation til at ansatte med ansættelse over 7 timer/uge kan sidde i bestyrelsen. Holger
kontakter Aabenraa Kommune.
Sidste førstehjælpskursus er gennemført i oktober 2016 (Belinda) og januar 2017 (Karin). Førstehjælpskursus skal
tilbydes interesserede (obligatorisk for ansatte) primo 2019.

Kursus ved Rene Fredslund 3. – 4. november 2018
Pris skal hurtigst muligt meldes ud. TRK’s ryttere har førsteprioritet.

Evt.
Ingen bemærkninger.

