Formandsberetning Grejs rideklub 2012
Skrevet af Dorthe Kristensen.
Endnu et spændende og arbejdsomt år er gået i grejs rideklub.
Opgaven er endnu engang blevet løst i flok, af en dynamisk og aktiv bestyrelse.
Opgaverne er blevet fordelt efter evne og interesse.
Dog skal en særlig tak lyde til Sisse, som varetager mange opgaver, qua hendes heste kundskaber. Sisse er
både aktiv i bestyrelsen, aktivitetsudvalget, er heste ansvarlig og underviser om mandagen.
Men det betyder jo ikke at Tordenskjolds soldater ikke ønsker hjælp fremover.
Det vil vi rigtig gerne have, så opgaverne fortsat kan blive løst med glæde.
Vi håber derfor at der er flere der ønsker at stille op til bestyrelsesarbejdet, når vi når dertil senere i aften.
Vi har i bestyrelsen i år indkøbt heste/ponyer, ansat ridelærer og bogholder.
Der ud over har vi deltaget i alle de aktiviteter der har været i Grejs rideklub i løbet af året.
Vi har afholdt 6 bestyrelses møder i 2012 . Vi mødes på skift hos hinanden.
Vi har en dagsorden som vi følger og møderne varer ca. 2 1/2 time pr gang, fra kl. 19 – 21.30.

Medlemmer:
Vi har pt. junior medlemmer og senior medlemmer.
Vi har igen i år haft en naturlig afgang af elever i løbet af vinteren, men kan allerede nu mærke at eleverne
kommer igen her til foråret.
Desværre har vi ikke elever nok til at bevare 2 springhold. Så vi var nødt til at slå springholdene sammen, så
vi fremover kun kan tilbyde et. Men til gengæld opretter vi endnu et spring/dressur hold, om onsdagen
efter vores dressur hold, fra kl. 19 – 20. Med opstart 4. april. Det håber vi giver nogle nye medlemmer.

Aktiviteter 2012:
Vi har i år afholdt 2 stævner, et forårsstævne og et efterårsstævne. I december afholdt vi juleshow om
eftermiddagen med besøg af julemanden og julefrokost for de voksne om aftenen. Vi havde også med stor
succes afholdt ridelejr, hvilket helt klar er det arrangement vi tjener mest på til klubben. Mere om
stævnerne ved Sisse.
Vi har også afholdt stald- møder med pigerne der har part på vores heste/ ponyer.
Der har vi drøftet sikkerhed, regler, omgangstone og hvad der ellers rører sig blandt pigerne og hestene.
Slutteligt i julen afholdt vi en rigtig hygge dag, hvor pigerne løssprang deres heste/ponyer og klubben var
vært med kaffe og rundstykker, for alle der havde lyst til at se på.

Sponsorer:
I år har vi desværre ikke formået at få flere sponsorer og bandereklamer op. Sanne Troldborg har sendt
mange anmodninger ud til div. firmaer, men uden resultat.
Men vi har været meget heldige at få 10,000kr af Jellingsparekassefond til indkøb af nye sadler. Stor tak til
Villy for den indsats.
Der er blevet købt nye sadler til Tasja og Bounty for pengene.
Så skal der lyde en stor tak til alle der har været med til at sælge lodsedler til fordel for Børnehjælpsdagen.
Vi har indtjent 4802,50kr til Grejs rideklub til indkøb af sadler. Sisse har købt en ny brugt sadel til Vincent. Vi
takker Annette Andersen for lån af sadel til Vincent gennem flere år. Vi har ikke fundet den rette brugte
sadel til Cedric endnu.

Heste/pony:
Midt i april måtte vi sige farvel til Mr. Martin, da hans ben ikke kunne holde til alm. undervisnings brug. Han
var ofte halt og kunne ikke anvendes i undervisningen. Vi solgte ham til Martin Kyed, som fandt en
handicap rideskole på Sjælland, som Mr. Martin højest sandsynlig bedre kan klare.
I samme handel fik vi Snowy i stalden. En super dejlig 2`er pony, som er rigtig glad for at springe. Frederikke
Nørbæk har købt part på Snowy.
I April tog Sisse, Pia og Sophie til Hadsund, hvor de købte en pragtfuld lille hest Tasja, som er yndet blandt
mange ryttere.
Sophie Elkjær fik part på Tasja da Mr. Martin blev solgt.
Vincent har fået ny part 1/1-13, da Anne Kristensen har fået privat part på Waka. Anne Sophie Lucas fra
tante-holdet har købt parten på Vincent.
Alberte Thomsen opsagde sin part på Cedric pr. 1/3 . Laura Kidde Hansen har overtaget parten på Cedric.
Pt. har vi en meget homogen flok i vores stald. Der har været få skader i løbet af vinteren. Og ingen af
hestene/ponyerne har været umulige pga. vinterkulden og vi har ingen alvorlige uheld haft i år.

Undervisere:
Igen i år har vi haft en del udskiftning af undervisere:
Maria opsagde sin stilling som tirsdags og torsdags underviser til sommerferien. Hun fik job i en børnehave
og kunne ikke nå begge dele. Vi ansatte Tina Aagård som afløser for Maria.
Mike opsagde sin stilling som underviser om onsdagen, til fordel for studierne og sin egen hest. Vi ansatte
Nicolas indtil jul, hvor han skulle ud og rejse med sin kæreste til New Zealand. Pr 1/1 har Line Dupont
overtaget undervisningen af onsdags-holdene.
Anette Jørgensen var underviser om mandagen indtil hun blev sygemeldt fra sit job pga. graviditet. Sisse
overtog derefter mandagsholdene.

Vi har pt. en meget velkvalificeret underviser trup, som glæder vores hold hver uge med super god
undervisning.
Vi har i år også haft et skift i vores bogholderi. Pia Jensen opsagde sin stilling pga. for meget arbejde . Helle
Salling overtog opgaven. Det har været en stor opgave og det har i de følgende mdr. givet lidt kludder i
udfaktureringen af de mdl. opkrævninger.
Men det skulle der gerne være styr på nu.
Vi har også fået ny webmaster, Villy Kjeldsen har overtaget opgaven fra Carsten Lau.
Villy har oprettet mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet pr mail. Det giver en tættere kontakt mellem
bestyrelse og det enkelte medlem på sigt.
Vi appellerer til at medlemmerne får sig oprettet. Det sker på vores hjemmeside.

Samarbejdet med GJC :
Igen i år skal der rettes en stor tak til Annette Andersen fra Grejs Ride Center.
Vi er utrolig glade for det gode samarbejde vi har klub og center imellem.
Annette har ved vores ridelejr igen i år stået for en del aktivitet, både springning, skovturs ridning og pony
quiz.
Annette har stået for at løsspringe ponyerne sammen med partspigerne.
Annette er altid god for en sparring omkring vores ponyer og det at drive klub.
Annette er en utrolig stor hjælp når der skal smed og dyrlæge til klubbens ponyer.
Carsten skal også have en kæmpe tak for den fantastisk indsats han gør, med at harve og vande
ridehusbunden.
Vi har stadig gæld til ridecentret . Vi håber at kunne afdrage på vores gæld i indeværende år.
Mere om økonomien ved Pia Jensen senere.

Mål og ambitioner for 2013:
I år håber vi det kan lade sig gøre at tilbyde vores elever at tage ryttermærker.
Line har lovet at sætte noget i gang her til foråret.
Dette er helt klar med til at højne vores elevers kunnen, men også en indtægts kilde til den slunkne
klubkasse.
Vi vil endnu en gang gøre en indsats for at få flere bandereklamer op og på anden måde forsøge at tilføre
klubben sponsorpenge.
Vi har netop fået et sponsorat med Trefor. Alle medlemmer der benytter Trefor kan tilmelde sig som
sponsor, idet der går x antal øre pr forbrug til klubben . Ved alm. Husstandsforbrug af vand og varme kan

klubben få ca 165kr om året i tilskud pr medlem. Vi håber alle der benytter Trefor vil tilmelde sig som
sponsor. Også ikke medlemmer kan støtte klubben.
Salget af lodsedler for børnehjælpsfonden , vil blive en tradition vi vil tage op hvert år. Vi synes det er en
god måde for det enkelte medlem at yde en indsats for klubben.
Vores mål for 2013 er at Grejs rideklub fortsat skal være et rart sted at komme .
Hvor børn lærer at omgås hinanden og lærer at behandle dyrene med respekt.
Vi ser frem til endnu et godt år i Grejs rideklub!

Dorthe Kristensen Formand for Grejs rideklub .

