
Beretning fra bestyrelsen     
Denne bestyrelse startede med modgang for foden af bjerget, og har kæmpet sig op over toppen via hårdt 

arbejde. 

Vi har alle en god grund til at klappe os selv på skulderen, over det fantastiske resultat vi har opnået. 

Vi var en grøn bestyrelse uden erfaring på området, vi har udrettet ting som tidligere bestyrelser ikke har 

formået.  

På godt et år er det lykkedes os at vende et underskud til et fantastisk overskud. 

Vi er fuldstændige gældfrie i dag, skylder hverken smed, dyrlæge, ridecentret eller andre. 

Bestyrelsen er med rette stolte af, at det er lykkedes at bringe rideklubben på en sund og 

bæredygtig økonomisk kurs. 

Vi har i årets løb skiftet ud blandt ponyerne 

Vi startede med at sælge Luna, da hun ikke blev brugt i undervisningen. 

I maj blev Molly sendt retur pga. en kronisk lidelse. 

I juli havde vi Gangster på prøve han blev sendt hjem. 

I august mistede vi desværre Snowy, som måtte aflives pga. en skade. 

I august købte vi Nikita og lånte Dina af Vejers hesteudlejning, Dina sendte vi hjem hun ville ikke arbejde. 

I september og oktober havde vi Gina hun blev sendt hjem. 

Slut september flyttede Wictory ind i stalden. 

Miss Anastacia flyttede ind midt i oktober. 

slut januar solgte vi Cedric, da han var blevet rideskole træt. 

Underviserne 

Sofie forlod os i december for at rejse til Australien og arbejde. 

Ditte har sammen med Michaela stået for undervisningen. 

Ditte har sagt op pr. 1. april da hun skal starte på uddannelse. 

Vi er i dialog med Dittes afløsere. 

Tak til underviserne, I bærer også en del af æren for klubbens succes. 

I året der er gået, har GJK afviklet følgende 

Der har i det forgangne år været afholdt mange aktiviteter. 

Der har været afholdt forårsstævne med klubmesterskab, ridelejr hvor ponyerne var med på tur til 

Cow House, opsadlingskursus for forældrene, ryttermærke 3, ryttermærke 4, intromærke 1 & 2 for 

de yngste elever, samt åbent hus, efterårsstævne, juleshow, der blev solgt julekalender og 

julekort, og til slut løsspring alt sammen noget som har givet liv og økonomi i klubben. 

Klubben er gået fra 3 undervisningsdage til 4 undervisningsdage, der har været elev tilgang på ca. 20 elever, 

tanteholdet blev nedlagt, men er oprettet igen pt. er der 4 tanter og efterspørgsel fra flere. 

Ryttermærke kurserne har fået Grejs Rideklub frem på landkortet, der er været deltager som er kommet 

helt fra Viborg, Odder, Egtved, Aulum, Vildbjerg osv.  

Tak til Annette og Carsten, det er en fornøjelse at se jeres engagement i klubben, tak for de mange frivillige 

arbejdstimer i lægger i klubben. 

Bestyrelsen 


