Bestyrelsesmøde tirsdag 12/11-2019
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Søndag den 10. november 2019
Tirsdag den 12. november 2019, kl. 19.00
Hjemme hos Bolette privat
Holger Holm, formand
Evald Nielsen, kasserer
Belinda Kramer, næstformand
Bolette Frandsen
Ronnie Pedersen
Ina Budde
Jette Nissen
Dennis Lorenzen (1. suppleant)
Edith Lund (2. Suppleant)
Junior udvalget (Clara & Christina)

Meldt afbud

Ina Budde
Jette Nissen (Syg)

Ikke inviteret

Karin Christensen
Stævneudvalget

Dagsorden
1.

Orientering fra formanden
- Holger var til workshop i weekenden, hvor der
b.la kom meget positivt ud fra at netværke i
pauserne.
o Differentieret undervisning, der gør
fastholdelsen af elever lettere ud fra
alderstrin.
o Pensionerede heste ind som elevheste,
da mange ældre heste går og ikke bliver
brugt.
- Horsens Rideklub har kørt alt over på
mobilepay, hvor underviserne var aflønnet af
hvor mange elever der var på mobilepay.
- Der findes et system til at styre elevheste via
et system LAKOBO (App), hvor man kan holde
styr på elevhestene vedr. smed og dyrelæge.
-

2.

3.

4.

Orientering fra kasserer
- Har fået lavet gødningsplan.
- Vedtægter fra Sydbank, kræver kopi af
sygesikringsbevis + kørekort inden d. 16
december, så kan Lykke fra stævneudvalget
også gå ind og hæve fra kontoen til stævner.
- Casper, hvor vi havde en hest til gode, har
kommet med en haflinger og en anden
krydsning (pony).
- Mausi er gået bort.
- Har fået tilbudt en anden hoppe på 12 år og
en anden blanding af en Frieser/svensk
skovhest.
- Der er en stigning i fakturaer skrevet i
november 2018 i forhold til november 2019.
Orientering fra junior udvalget
- Ministævne var en succes, der har kun været
positivt respons fra deltagerne. Under
planlægningen føler de at en af mødrene fra
juniorudvalget hjalp lidt for meget.
o Vi må igen henstille til forældrene til
de unge mennesker, at de ikke blander
sig i udvalgets arbejde. Juniorudvalget
består af nogle virkelig dygtige unge
mennesker som skal have lov til selv at
tage beslutninger. Bestyrelsen står
hele tiden på side linjen og er til
rådighed for de unge mennesker. Især
Belinda er altid klar med råd og
vejledning til udvalget. Men de er altid
velkommen til at gå til hele
bestyrelsen. Vi har jo set hvor galt det
kan gå når forældre blander sig. Så lad
endelig de unge mennesker gøre det
selv.
- Der er kommet ros udefra, der syntes det var
et godt arrangement.
- Blev tilbudt at afholde kæpheste event på RBJ
i 2020.
Orientering fra daglig leder

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

- Holger & Evald holdt et godt møde med Karin,
hvor der blev talt om de daglige
arbejdsopgaver/pligter.
Status Traktor
- Der er fundet en Volvo 560, som vi tager ind
til at køre med rotorhavre, hvor den anden så
kommer over og kører med tiplæsseren i
stedet.
Informationer ud til medlemmer
- Der skal udsendes et opslag til
medlemsmødet d. 26.11.2019 på
hjemmesiden, facebook & Rideskolen
RBJ
- Der har været en del uro omkring vores
stævnedato, da det konflikter med DM for
hest.
- Det kører som forventet, der har været 2
styregruppemøder.
- Vi starter stævnet på en fredag kl. 13:00
Lydanlæg
- Der er kommet pris ind på tilbud på DKK
6.000.- for et komplet lydanlæg.
- Vil det give mening at kunne koble op med
telefonen.
Springstævne 14-15 december
- Der har lige været møde med Sönke.
o Distriktet betaler banebyggere.
o Der vil også blive sørget for
sponsorater.
o Bunden er lidt blød i nogle af enderne.
o Opgaverne er blevet godt fordelt
mellem de forskellige.
o Der laves besigtigelse i MB klasserne.
Hvad gør vi når Henriette stopper?
- Der er udarbejdet et opslag, som bliver
offentliggjort på Facebook grupperne ”TRK
Tinglev Rideklub” & ”Rømø Beachjump”.
Gennemgang af medlemsspørgeskemaer
- Der har været en svarprocent på 22%
- God blanding af positive tilbagemeldinger,
samt konstruktiv kritik.

12

13.

14.

Eventuelt
Næste møde

Årets rideklub
- Tinglev Rideklub er blevet indstillet som årets
rideklub igennem Dansk Rideforbund.
Miljøgodkendelse
- Vi har fået tilbagemelding at vi i stedet for 3 år
har 6 år til at tage action på dette, hvilket
giver os tid til at få mest muligt ud af det.
DK Syd
- Sønderborg lokal-tv kommer ud og laver en
video omkring TRK, som vi efterfølgende
modtager og kan uploade på diverse medier.
- Forslag arrangement
o Spring året ind (stævne)
9. januar kl. 19:00 TRK Rideskole

