
Formandsberetning Grejs Rideklub 2020  
  
Endnu et år er gået, og der er som vanligt lavet en formandsberetning, forskellen fra de andre år 
og til i dag er, at dette er min sidste for Grejs Rideklub. 
 
I det forgange år er der sket rigtig mange ting, vi sagde farvel til stifteren af Grejs Rideklub Annette 
Andersen og velkommen til de nye ejere Camilla og Mikkel. 
Vi skulle alle forholde os til nye ord i dagligdagen, såsom Corona, forsamlingsforbud, sprit, 
mundbind og “Stald Overbygaard”. 
 
2020 har været et hårdt år i mange foreninger Grejs Rideklub er ingen undtagelse, hvor de frivillige 
har måtte løbe ekstra stærkt under nedlukningen og de mange restriktioner. 
Den siddende bestyrelse måtte sidde 5 mdr. længere, da forsamlingsforbuddet gjorde at 
generalforsamlingen ikke kunne afholdes før i august. 
 
Vi har kommunikeret meget mere under Corona, og opfordret til fortsat at støtte op om klubben, 
hvilket de fleste medlemmer heldigvis har gjort. Vi var desværre ikke berettiget til hjælpepakker. 
Trods nedlukningen er det faktisk lykkedes os at holde nogenlunde fast i vores medlemmer. 
 
Vi måtte aflyse flere arrangementer på vores årshjul og andre blev flyttet frem i kalenderen. 
Imellem nedlukningerne nåede vi at afholde ridelejre for både store og små, samt afviklet 
klubmesterskabet sammen med efterårsstævnet og sluttede året af med gløgg og julebanko. 
Udover stævner og ridelejre mm deler klubben også affaldsposer ud for Vejle kommune og sælger 
julekalender for Børns Vilkår. 
 
Der blev søgt om tilskud til en ny ridehusbund ved kommunen og DIF, hvilket lykkedes og i dag har 
Grejs Rideklub en fiberbund i ridehallen. Der blev også indhentet et tilbud og sendt en ansøgning 
afsted, om et sponsorat til nye lamper i ridehallen svar afventes. 
 
I slutningen af november blev ponyerne sendt på tidlig juleferie efter dyrlægens anbefaling, da 
flere ponyer havde overbelastningsskader. 
Undervisningen blev omlagt til alternativ undervisning uden hest. 
Grejs Rideklub har en venteliste, men åbner ikke op for nye elever før ponyerne er ovenpå igen. 
 
Tak til alle som bidrager, på den ene eller anden måde i Grejs Rideklub. 
 


