Formandens beretning 2017
Endnu et år er gået i Grejs Rideklub, vi er efterhånden blevet en velfungerende klub, vi har tilgang
af elever, økonomien er sund, og på en bæredygtig økonomisk kurs.
Nyt logo
2017 var året hvor Dansk Rideforbund fyldte 100 år og fejrede deres jubilæum. Grejs Rideklub
valgte at fejre dagen med åbent hus i rideklubben, et arrangement som var godt besøgt.
Samtidig fik klubben fremvist deres nye logo og skilt ved vejen, et moderne og enkelt logo, hvor
GJK og GREJS RIDEKLUB er indarbejdet i grafikken.
Bestyrelsen kort fortalt
Opgaverne i bestyrelsen har været fordelt efter evne og interesse. Det har dog været ganske få
hænder, som arbejdet har været fordelt på, hvilket betyder at der hviler et meget stort
arbejdspres på de enkeltes skuldre. Vi håber derfor at der er nye kræfter der ønsker at stille op til
bestyrelsesarbejdet, når vi når dertil om lidt.
I året der er gået, har GJK afviklet følgende
Vi har i årets løb afholdt forårsstævne med klubmesterskab, efterårsstævne, ridelejr for både store
og små, åbent hus, et juleshow som sluttede af med dans om juletræet, med flot tilslutning af
børn og voksne.
Årets sidste aktivitet var løsspringning, klubben var vært med champagne og kransekage, også en
godt besøgt dag.
Mange af disse arrangementer, giver overskud til klubben. Vi skal heller ikke glemme de elever
som har været ud og sælge julekalender og lodder, det har samlet givet en indtægt på 8.000 kr.
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget fik tildelt en rute, og har været rundt med affaldsposer for vejle
kommune, det gav også en god skilling.
Grejs Rideklub er blevet gode til at afholde stævner og arrangementer, samtidig er vi blevet gode
til at inddrage eleverne som ikke har parter.
Underviserne
Vi har skiftet ud blandt underviserne, årsagen dertil har været opstart på uddannelser, graviditet
og fuldtids arbejde. 3 nye er kommet til, som glæder vores elever hver uge med en god og lærerig
undervisning. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra forældrene.
Tak til underviserne, I bærer også en del af æren for klubbens succes.

