Formandsberetning Grejs rideklub 2013
Dette er det min 3. og sidste formandsberetning i Grejs rideklub .Der er sket mange ting i året 2013 både
glædeligt og sørgeligt.Det har som altid været et spændende år i GJK .Bestyrelsen har arbejdet godt . Vi har
haft nok at se til som sædvanlig og de fleste opgaver er blevet løftet i flok. Bestyrelsen har besluttet at
fremover skal der nedsættes et aktivitetsudvalg , der udelukkende tager sig af stævneaktivitet, ridelejr og
andre arrangementer. Dette på baggrund af det store arbejde ,det er at drive klubben . Det er frivillige og
ofte fuldtidsarbejdende medlemmer der er i bestyrelsen . Vi ønsker at fordele opgaverne, ud på flere
hænder til næste år gennem denne beslutning. Derfor håber jeg der senere i aften er medlemmer der
melder sig til aktivitetsudvalgs arbejdet .Til oktober er det 10 år siden at Annette startede Grejs rideklub .
Jeg er spændt på om bestyrelsen og aktivitetsudvalget finder på et festligt indslag i denne anledning .

Medlemmer og hold :
Vi har pt 66 junior og 16 senior medlemmer af GJK.I foråret havde vi en del elever på venteliste i korte
perioder . Det er de sene hold på dagen der er rift om , så dem har vi ofte fyldt op . I vinter har vi som altid
haft afgang af elever , men kan mærke det vender igen ,nu det er forår .Igen i år har vi 3 fritidshjem der
rider hos os . Det er fast god indtægt og de tidlige hold på dagen er svære at fylde ud med alm elever . I maj
mdr startede vi endnu et spring/dressur hold op om onsdagen . Der er pt 5 elever på holdet . Vores spring
hold har været svingende i antal elever . Vi har vekslet mellem at have 1 og 2 hold og er nu landet på at
have et hold med 6 elever .Klubbens nyeste tiltag er et tilbud om baby-ridning lørdagmorgen . Det starter
op til april. Vi har allerede flere interesserede elever til holdet .

Aktiviteter :
Vi har i år afholdt 3 stævner og en ridelejr , mere herom ved Sisse . Vi har afholdt et opsadlingskursus i
sensommeren og løsspring arrangement i julen , med rigtig mange tilmeldte . Vi havde en voksen
julefrokost efter julestævnet , der kan vi godt ønske flere deltagere . Ridelejren gav et rigtig pænt overskud
, men også vores stævner giver et tilskud til klubkassen som vi ikke kan undvære . Især 2 dages stævner
giver et godt overskud.I august mdr var vi 10 mand fra klubben i Herning til EM i spring. Det var en rigtig
dejlig dag .Bestyrelsen har afholdt 6 møder i løbet af året , samt 3 partsmøder.

Økonomi :
Vi har i år været nødt til at sætte parts-priserne op med 100kr pr 1/8 , for at få økonomien til at løbe rundt .
Lige ledes har vi pr 1/1 opkrævet 275kr for junior medlemskab og 475 kr for senior medlemskab . En
forhøjelse der egentligt skulle ha trådt i kraft pr 1/1 2013 .Vi valgte at hæve prisen på tante-ridning til 350
kr , da vi desværre ikke har så stor en tilslutning til holdet og max kan have 6 voksenryttere på holdet af
gangen pga pony-størrelserne . Vi har desværre ikke formået at få sponsor indtægterne øget i 2013. Ingen
af de nuværende bande-reklame sponsorer ønsker at forlænge deres sponsorat . Det bliver et vigtigt
arbejdsområde for den kommende bestyrelse , da klubben er afhængig af hjælp fra sponsorer for at
overleve. Vinderchancen har støttet klubben uvurderligt , men butikken skal sælges til foråret og der er
ingen garanti for at støtten til klubben fortsætter ved den nye ejer . Salg af lodsedler for Børnehjælpsdagen
har igen givet et pænt beløb til klubben . Vi er glade for ,så mange børn tager en tørn med at sælge lotteri
sedler til fordel for både Grejs rideklub og børnehjælpsdagen .Det vil fortsat blive en tilbagevendende
begivenhed .Mere om økonomi ved Pia Jensen senere .

Hestesituationen :
Vi har i år sagt farvel til 2 dejlige heste Vincent og Natasja , der nu galopperer rundt på de evigt grønne
marker . Det var en hård men ikke svær beslutning at lade Vincent aflive. Ingen ønskede at han skulle gå

rundt og have ondt , så der var ikke andet at gøre . Dyrlægen vurderede ,der ikke kunne gøres mere for at
afhjælpe Vincents halthed. Vi valgte at aflyse undervisningen den dag , da vi mente ,det kunne være lidt for
hårdt for vores elever at se deres yndlings hest liggende død i indkørslen . Og Vincent var vores darling ,
han var lige så god som han var stor og er meget savnet. Desværre måtte Trine tage den samme hårde,
men også der rigtige beslutning om at lade Natasja aflive , ligeledes pga dårligt ben . Natasja var også
manges yndlings hest og savnet på rideskolen. Som erstatning for Vincent og Natasja lånte klubben Daisy og
Beauty to 2'er ponyer. Daisy vil vi gerne sælge part på , men egnet rytter er endnu ikke fundet og Beauty
skal sendes hjem , da den ikke er egnet som rideskolepony.Derfor er endnu to låne-ponyer kommet i vores
stald . Ninja en fin 1'er pony kom i julen . Julie Gissel fik part på Ninja fra 1/1 2014Wild Rose en fin 1'er pony
kom til stalden 1/3 2014 . Mathilde Kok fik part på Wild Rose pr 1/3 2014.I april 2013 havde vi desværre et
rigtig grimt uheld ved lågen til folden . Snowy ville ikke vente til det blev hans tur til at komme ind, så han
prøvede at kravle over lågen . Det betød at han fik sit ene bagben til at sidde i klemme , så lågen måtte
skæres i stykker for at Snowy kunne komme fri . Heldigvis kom han ikke alvorligt til skade . Han slap med
hudafskrabninger . Pt har vi en rigtig god og harmonisk heste-flok .

Undervisere og ansatte :
Vi har 2 dygtige undervisere ansat Tina Ågård og Line Dupont . De får begge meget ros af vores elever og
deres forældre .Vi er glade for deres stabilitet og engagement i klubben .Helle Salling havde bogholderi
jobbet I ca 5 mdr , nu har vi genansat Pia S. Jensen til jobbet .Dorthea Flamming opsagde sit job som
rengøringspige pr 31/12 2013 . Det job har Cecilie Kjeldsen nu.

Info til forældrene og elever :
Villy har oprettet et mailsystem , der gør at alle vores elever får infomail med nyhedsbreve og opråb . Det
tror vi på er vejen frem , da det er svært for bestyrelsen at komme i klubben og få givet Info ud til alle .
Parts haverne , underviserne og bestyrelsen har en lukket facebook gruppe hvor der løbende gives
opdateringer og Info om det der er vigtigt at vide omkring heste/ ponyer i klubben . Vores officelle
facebook side og hjemmesiden opdateres løbende og der kan man finde div oplysninger om GJK .

Grejs ridecenter :
Rideklubben vil igen i år takke for et godt samarbejde . En stor tak til Karsten for hjælp til små reparationer
og harvning af ridehallen og tak til Annette for hendes stand in når vores underviser har været syg og vi
ikke har kunne skaffe vikar . Tak til Annette for hendes hjælp i stalden ved smed og dyrlæge . Ikke mindst
når vi har haft sygdom og en pony skulle tilses om natten .Vi har i år fået lavet en underskrevet
samarbejdsaftale . Det er til gode for begge parter . Tak for samarbejdet omkring dette Anette !

Mål og visioner for GJK :
Målet for GJK må i år være at få skaffet nye elever så alle hold er fyldt op og få flere sponsorer til at støtte
klubben . Bibeholde GJK som et dejligt sted at komme , hvor man kan hygge med en pony, få god
undervisning og hvor sikkerheden er i top .Målet for GJK er i år også at få oprettet et aktivitetsudvalg, så
eleverne fortsat får mulighed for at deltage i stævner og ridelejr .
Jeg vil gerne takke for nogle gode og spændende år både som menig medlem af bestyrelsen og som
formand i gennem snart 3 år . Jeg håber alt det bedste for klubben fremover .

Dorthe Kristensen

