Bestyrelsesmøde i GJK
Mandag d 20/1-2014
Til stede: Dorthe, Dorte G, Villy, Sisse, Helle & Pia

1. Godkendelse af referat fra den d. 4/11
Referatet er godkendt.

2. Økonomi
Der laves løn til ridelærerne via dataløn fremover. Der er overskud i klubkasse til at købe en pony.

3. Pony/ hestesituation
Vores nye ponyer fungerer i undervisningen. Vi har dog et spørgsmålstegn omkring Beauty som endnu ikke
fungerer optimalt. Vi venter og se tiden an.
Tut har haft tyktarmsforstoppelse formodentlig grundet manglen på wrap på folden men hun er i orden igen.
Vi bruger noget tid på at finde en ny god kat. 1 pony. så vi kan optimere vores ponyflok.
Vi beder Line være ponyansvarlig i uge 5, hvor bestyrelsens ponyansvarlig og Annette begge er bortrejst.

4. Undervisningssituation
Der er stadig huller på holdene så der plads til nye elever. Der har været nogle sygemeldinger blandt
underviserne men det er indtil videre lykkes at få det dækket ind.

5. Grejs ridecenter
Der er ønske om en årsplan over stævner og arrangementer for 2014 samt tidligt varsel for hvornår
arrangementer starter og slutter af hensyn til staldarbejde og hal mm.
Der er tilbud om at hjælpe med springning til ridelejren såfremt det ligger fredag eller lørdag.
Der er grønt lys fra bestyrelsen om at låne hallen til de ønskede arrangementer i 2014.
Forslag om arbejdslørdag – Der skal skiftes rådne stolper på ridebanen og måske var det en idé med låge til
ridebanen. Klubben hjælper gerne med arbejdet men har ikke økonomi til at betale for en låge.
Ønske om forretningsudvalg som skal afholde 1-2 møder om året. Bestyrelsen bakker op omkring forslaget
og vil udpege to medlemmer til forretningsudvalg efter generalforsamlingen.
Der mangler en traktor til at ordne bund i ridehallen. GJK har spurgt på kommunen om der kan ydes tilskud
til leasing af traktor. Indtil der er svar fra kommunen prøver vi at få forældrene til at hjælpe med at skovle
hovslag. Dorthe køber 3 skovle.
GJK spørger om der kan indkøbes en ny lille kost til stalden som børnene kan håndtere.

6. Samarbejdsaftale med GJC
Der har været møde med GJC omkring samarbejdsaftale. Der er forsat ønske fra GJC omkring hjælp i
skoleferierne da der er undervisningsfri. Dorthe vender tilbage til GJC med resultatet af bestyrelsens dialog.

7. Julelotteri

Overskud på 3100 kr. Antallet af lodder og penge stemte ved opgørelsen. Vi har ambitioner om at lave
julelotteri igen næste år. Emma solgte 47 lodder og er dermed det medlem der har solgt flest lodder.

8. Generalforsamling/valg til bestyrelse
Torsdag d. 20. marts 2014 i festlokalet i stalden. Der er 1 bestyrelsemedlem der stopper ved næste valg. Vi
skal have fundet 1 nyt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen har et oplæg til formand, som tænker over det.
Villy laves oplæg til hjemmeside, facebook og hardcopy til uddeling til medlemmerne.
Villy laver dagsorden.
Dorte G bager kage til generalforsamling.

9. Aktivitetsudvalg
Der skal findes nye medlemmer til aktivitetsudvalget. Villy sender en opfordring ud på hjemmesiden,
facebook og hardcopy om at melde sig ud til melder sig til aktivitetsudvalget.

10. Årsplan 2014
Vi henstiller til det nye aktivitetsudvalg om at lave en årsplan for kommende aktiviteter i samarbejde med
bestyrelsen.

11. Input til nyhedsbrev nr. 11
Hovslag
Julelotteri
Generalforsamling
Aktivitetsudvalg
Beauty
Ninja – Julie som part
Partsopslag på Cedric
Løsspringning
Juleshow
Ferielukket i uge 7

12. Evt.
Der er blevet spurgt til om der kan laves en løsning på mudderet fra stalden hen til hallen. Vi beder om flere
oplysninger omkring arbejdet der skal laves og en pris.


