
   Bestyrelsesmøde Grejs Rideklub 14. oktober 2020 

 

Dato:   14. oktober 2020 

Deltagere:   Marian Gissel, Janni Krintel, Nina M. Kristiansen og Vibeke O. Madsen (ref.) 

Afbud:  Birgitte S. Müller 

 

Referat 

1. Opfølgning på sidste møde (se referat fra d. 27.8.2020) 
a. Forventningsafstemning med aktivitetsudvalget  

- Bestyrelsen indkalder aktivitetsudvalget til planlægning af juleshow samt 

forventningsafstemning (opgavefordeling) + evaluering af miniridelejr 

- Marian indkalder til møde tirsdag d. 27. oktober kl. 19.15-20.15 

b. Undervisermøde  

- Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.20 – det forventes, at hele bestyrelsen deltager 

c. Evaluering på miniridelejr 

- Tages på møde d. 27. oktober med aktivitetsudvalget 

 

2. Indluk - kan vi forvente, at parter får den opgave fremover?  

a. Hvad med fredage? Julie har de faste hverdage + fredage, når underviserne ikke kan nå det 

- Hvem tager ferier og fridage, samt når Julie ikke kan?  

- Vi skal have dette op på næste møde, så nye parter kan oplæres til indluk 

 

3. Hygiejne og Corona - hvordan går det? 

a. Nina laver et skriv om hygiejne, ridehandsker og afspritning, så alle er orienterede og klar, 

når undervisningen starter efter efterårsferien 

b. Vibeke spørger Camilla om de nye ordensregler og et opslag på Grejs Rideklubs Facebook-

side samt i stalden og ridehallen 

c. Marian følger op på evt. supplering af sprit, klude og handsker 

 

4. Opgavefordeling: 

a. Udstyr 

b. Pony 

c. Parter 

d. Arrangementer 

e. Hjemmeside og Facebook 

f. Skilte  

 

Til næste møde d. 27. oktober skal alle bestyrelsesmedlemmer tænke over, hvilke opgaver vi kan 

byde ind til, og hvad vi kan varetage. 

 



5. Ponysituationen  

a. Udmugning hos ponyer uden parter 

Følgende aftales: 

- Vio – begge uger: Nina uge 43, Birgitte uge 44 

- Lars – ulige uger: Janni uge 43 

- Jessica – lige uger: Janni (?) uge 44 

b. Pleje og genoptræning af skadede ponyer  

Vio: - skal genoptrænes til privat salg 

- Amalie, Emma og Thyra har trænet i uge 40, 41 og 42 

- Uge 43 prøver Marian at besætte med de tre og evt. Alberte 

- Derefter er hun forhåbentlig klar til elever 

Lars er til salg og eftertragtet  

- Ide at lave et opslag, når han er afsat (Nina), så man kan sige farvel 

Diablo har fået ny sko og er formentlig klar igen 

Tut skal have taget video med og uden sadel og rytter til Mads dyrlæge (Nina) 

c. Salg og køb 

- Rækkefølge: Lars, Vio og Tut 

- Lån af 10 års hoppe er på tale – skal prøves 

- Der er søgt penge til ponyer hos nogle fonde 

 

6. Undervisersituationen  

a. Ny underviser   

- Dygtig og vellidt underviser 

b. Status 

- Generelt god stemning med undervisere 

- Vigtigt at kunne differentiere mellem de enkelte ryttere på det samme hold 

 

7. Klar til vinter? 

a. Klipning 

- Knivene er slebet 

- Der skal laves opslag med de vigtige ting ved klipning: Ren og tør pony, husk olie, 

skriv når klipperen bruges – Marian laver opslag til Facebook, evt. også til en 

fysisk mappe 

b. Skridttæpper og dækkener 

- Der mangler dækken til Jessica og Spirit 

- På loftet ligger der poser med navn på med skridttæpper og dækkener 

 

8. Springhold  

a. Ønske om flytning mellem hold 

- Tages på undervisermøde 

b. Kan vi rykke på holdene, evt. 3 hold a 30 minutter? 

- Det løser ikke udfordringerne p.t. 



 

9. Kommende aktiviteter:  

a. Juleshow – aktivitetsudvalget indkaldes 

 

10. Privatundervisning – punktet blev vendt uden deltagelse af Stald Overbygaard 

a. Parter vs. private 

- Parter kan modtage undervisning i partsweekender, mens private kan modtage 

undervisning uden for klubbens undervisningstid 

b. Undervisere 

- Parter skal bruge klubbens undervisere 

- Private må bruge de undervisere, de ønsker  

c. Information hvor og hvornår  

- Det gælder af hensyn til udefrakommende, der har ridehuskort, at man skal 

advisere i ridehalsgruppen 3 dage før, hvis man modtager undervisning. 

- Marian ændrer den overordnede tekst om undervisning på Grejs Ridehals 

Facebook-gruppe 

d. Ridehuskort - hvad dækker det?  

- Og 20’eren, der skal betales ved hver privattime?  

- Er det i bund og grund underviseren, der skal betale?  

- Der mangler en beskrivelse af, hvad et ridehuskort bruges til samt en 

tydeliggørelse af, hvad de 20 kroner betales for. 

- Vibeke kigger på et udkast til næste møde 

 

 

Kommende mødedatoer: 

Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.20: Undervisermøde 

 

Tirsdag d. 27. oktober kl. 18-19.15: Bestyrelsesmøde 

 Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.15-20.15: Juleshow – m. aktivitetsudvalget 

 

Tirsdag d. 24. november kl. 18-: Sammen med aktivitetsudvalget 


