Bestyrelsesmøde onsdag 28/11-2018
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Mandag den 25. november 2018
Onsdag den 27. november 2018
TRK
Holger Holm, formand
Evald Nielsen, kasserer
Belinda Kramer, næstformand
Simone Jørgensen, Juniorudvalg
Malene Jakobsen
Ina Budde
Louise Sørensen
Jette Nissen, suppleant

Afbud

Karin Christensen, daglig leder
Ronnie Christensen, suppleant
Tina Poulsen

Dagsorden
Orientering fra formanden

Der er forlydender om, at man ønsker at lave et hul i sadelkammeret så
vi kan benytte lejligheden til mødelokaler, ryttermærke, toilet, m.m.
Holger har sendt en mail til kommunen om der kan gives tilskud til
lokalet, da der er driftsomkostninger, der skal dækkes.
Kommunen vil gerne holde møde med bestyrelsen onsdag den 5.
december kl. 10.00.

Orientering fra daglig leder

Udgår.

Orientering fra kasserer

2.400 kr. ind i jubilæumsgaver.
Aabenraa Fritidsråd mangler slutregningen på de 50.000 kr. de har givet
til byggeriet. Det bliver ordnet i uge 49.
Bestyrelsen skal fremsende kopi af kørekort og sygesikringskort til
Belinda.

Orientering fra Juniorudvalget

Der har været afholdt ministævne, men der er et par ting, der kan rettes
op på. I fm. planlægningen af stævnet har det været svært at aktivere
Juniorudvalget.
Fremadrettet skal der lægges en plan for hvordan ministævner skal
forløbe og så kan man aftale hvem der gør hvad.
Tidsplanen er skredet en smule, det kan imødegås fremadrettet ved at
lægge luft ind (pause). Der har også været mange eftertilmeldinger og
efterframeldinger, så det har fået planlægningen til at skride.

Der er enkelte, der ikke betaler for starterne; det er som regel de
samme, der ikke får det gjort.
Fremadrettet tager Juniorudvalget fat i en fra bestyrelsen, der påtaler
forglemmelsen overfor pågældende.
Der er forslag om, at Juniorudvalget bliver selvsupplerende ved at
prikke nogen på skuldrene.
Stor ros til Juniorudvalget for at have stablet sådan et stort stævne på
benene – der var rigtig mange starter og det bare medlemmer fra
klubben.
Også stor ros til Karin for at være tilstede og være med til at give de
unge ryttere en god oplevelse.
Forbedringsforslag: Få en dommer udefra fremadrettet. Det har været
forsøgt, men vi blev udkonkurreret af et stævne i Gråsten.
Orientering fra nedsatte udvalg

Der mangler folk i stævneudvalget. Henvendelse til Lykke, hvis man har
lyst til at være med.

Dispensation til Belinda jf. DRF

Der er ingen problemer med at Belinda sidder i bestyrelsen jf. vores
vedtægter.

Timeforbrug ved Handicapridning

Der bruges mange timer på handicaphjælpere, men det har ikke ændret
sig de sidste 4-5 år.
Der kan umiddelbart ikke være færre med de borgere, der rider. Der er
ingen pauser indlagt for hjælperne.

Gavepolitik

Der er styr på hvem der skal have hvad.

Fondsansøgninger (handicapheste og
tæpper)

Louise søger penge til nye handicapheste (2-3 stk.) og får mål på nye
tæpper fra Karin.

Kameraer og overvågning

Hvis tyveri af wrap, m.m. fortsætter, skal det overvejes om der skal
sættes kameraer op.

Evaluering af jubilæum

Det var en rigtig god dag med overvældende opbakning fra både
medlemmer og indbyggere i Tinglev.
Overvældende mange havde kager med og medvirkede til at få lavet et
fantastisk sønderjysk kaffebord.
Fremadrettet skal det overvejes om der skal sættes et beløb af til
afholdelse af arrangementer. Alternativt skal nedsatte udvalg komme
med et oplæg til ideer og økonomi som skal vendes i bestyrelsen.

Nytårsfrokost

Holger og Vivi Holm ønsker at afholde en nytårsfrokost for medlemmer
og gamle medlemmer.

Rømø Beach Jump

Afholdes 15. – 16. juni 2019 som C-stævne.
Der er etableret en styregruppe, der har nedsat arbejdsgrupper under
de enkelte punkter.
Der arbejdes på sponsorater.

Status på byggeri

Der mangler stadig nogle småting, bl.a. opsætning af håndvask,
oppudsning af vægge, opsætning af lys, maling, m.m.

Opførelse af halvtag med materialer fra
den gamle stald

Der har været planer om at lave et 8x16 meter langt halvtag i
forlængelse af hallen til opbevaring af hø/halm.
Det vil koste ca. 10.000 i træ og derudover andre materialer og
arbejdsløn oveni. Der kan evt. søges byggetilladelse.
Kai søger byggetilladelse til det.

Orientering om priser fra andre klubber

Der skal vurderes på om de hold der er etableret, er rentable og om der
evt. skal laves om på noget.
Det er ikke tilladt at undervise udenom rideklubben.

Priser fra andre
klubber.pdf

Hvordan er det at være frivillig ildsjæl i
TRK

Den måde der kommunikeres på kan være hård ved dem, der frivilligt
stiller arbejdskraft til rådighed.
Man skal stå model til meget, og det bevirker, at der er flere, der ikke
ønsker at vedblive med at udøve frivilligt arbejde.

Kommunikation

Tonen er hård og kan være barsk, både på Facebook og i virkeligheden.
Hvis man er i tvivl om hvad folk mener, har man selv et ansvar for at
spørge ind til det.

Evt.

Intet at bemærke.

Næste møde

Mandag den 7. januar 2019.

