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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Carsten Kristensen som dirigent. Annette Andersen blev valgt
som referent
Antal fremmødte: 15
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt og rettidigt indkaldt.
2. Formandsberetningen ved Marian Gissel
Grejs Rideklub er en velfungerende klub, med 116 medlemmer og afvikler 15 hold
om ugen.
Bestyrelsen
2018 har været et hårdt år for bestyrelsen, der er desværre erfaring med at
bestyrelsesmedlemmer går før tid, det kan der være forskellige årsager til, vi
sluttede året med kun at være 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et par stykker har
trukket et større læs end andre, så håber der kommer ny energi ind i aften.
Uanset om man er en bestyrelse på 4 eller 6, så er opgaverne der skal løftes de
samme,
bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.
GJK har 3 undervisere ansat, en bogholder og en rengøringshjælp, alt andet arbejde
udføres frivilligt.
Aktiviteter 2018
I 2018 afholdt vi et forårsstævne med klubmesterskab, klubmestrene i dressur blev
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Natali Thygesen for elevryttere og Julie Gissel for private, Nikoline Andersen Lau
blev klubmester i spring.
Ridelejr for de store, hvor temaet var balance og horsemanship.
De yngstes Ridelejr blev afholdt med 1 overnatning, deres tema var hygge og hest.
Efterårsstævnet havde få tilmeldinger, vi afviklede det alligevel og havde en god dag
med mange glade børn.
Juleshowet var som altid godt besøgt, der var mange flotte opvisninger med rensdyr
og prinsesser, dagen sluttede af med at julemanden ankom i hestevogn, trukket af
Ninja.
Vores stævner og arrangementer kører fint, derfor skal der flere hænder til så
niveauet kan fastholdes.
udover stævner, ridelejre mm deler klubben også affaldsposer ud for kommunen,
samt sælger julekalender for Børns Vilkår.
Vi skal ikke glemme de medlemmer, der starter stævner udenfor klubben. Grejs
Rideklub vandt distriktsmesterskabet over Hedensted og Boller Rideklub, da Nikoline
Andersen Lau stillede op med piger fra Hedensted og Boller Rideklub , pigerne
sejrede med 0 fejl, Hedensted 8 fejl og Boller Rideklub med 16 fejl. Derudover har
Nikoline vundet klasser til et landsstævne. Mille Søegaard, Anna Løkkegaard og Sofia
Olsen har også taget sejre og placeringer i distriktsstævner.
Carsten vandt sølv til DM i Primetime reining, Annette og Chokoladen har vundet to
store trofæ klasser både i ind- og udland.
Klubbens ponyer
Klubben øgede ponybestanden fra 7 til 9 ved køb af Pasco og Cikala begge fra 2009.
Bestyrelsen har en strategi for at udskifte ponyerne løbende, sådan at
gennemsnitsalderen falder, derfor har Maiken fået lov til at købe Nikita pr. 14. april,
Nikita er efterhånden en ældre dame på 19 år.
Mål og visioner
Mål og visioner for GJK i 2019 må være året, hvor klubben skal have en ny
hjemmeside, som vi selv kan holde opdateret. Klubbens udgifter på el/vand,
renovation og smed er steget markant, der skal findes besparelser, da klubben har
ramt loftet med tilskud ved kommunen.
Der skal også søges ponyer ved fonde, og sponsorer til skilte i ridehallen.
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Forsamlingen godkendte beretningen. Der var ros til bestyrelsen for en
velfungerende klub med gode visioner, men også en reminder om at man skal huske
at hjælpe – det er udelukkende frivilligt arbejde, der bærer klubben. Der er en
positiv stemning i klubben, man skal værne om.
3. Fremlæggelse af regnskabet
Janni Krintel fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 10.000 kr. Øget
aktivitet havde givet en stigning i undervisningsindtægter, men også medført
stigende udgifter, her i blandt indkøb af to ponyer.
Regnskabet blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent, men en stigning i undervisning med 10 kr/mdr pr 1 aug
5. Indkommende forslag
Ingen forslag modtaget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Marian blev genvalgt
Lene, Camilla og Marianne modtog ikke genvalg, i stedet blev Benny, Nina og Helene
valgt som bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter:
1. suppleant blev Charlotte og 2. suppleant blev Vibeke
8. Valg af revisor og revisor suppleant
Martin blev genvalgt som revisor og Lone blev genvalgt som revisor suppleant
9. Evt
Forskellige aktiviteter blev foreslået, og aktivitetsudvalget fortalte lidt om hvad de
laver, Vibeke og Pia gik derefter ind i aktivitetsudvalget. Et ponyudvalg blev også
foreslået med fokus på op sadlings kursus, fælles udflugter og sadelstøjs pudsedag
mm. Pia ville visualisere årshjulet, som alle er meget glade for.
Sikkerhed og oprydning blev drøftet, samt ønske om korte koste.
Dirigenten hævede mødet.
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