Bestyrelsesmøde Grejs Rideklub
5. august 2014 kl. 18.30
Ved Sisse Bærholm, Korntoften 14, 7100 Vejle

Tilstede: Villy, Sisse, Pia og Helle.
Afbud fra: Dorte, Rikke

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat
Økonomi
Undervisersituation
Ponysituation
Grejs Rideklubs fremtid
a. Arbejdsbelastning
b. Rekrutering af frivillige
c. Fordeling af arbejdsopgaver
6. Rengøring
7. Sponsorer
a. Underskreven sponsoraftale?
8. Aktivitetsudvalg
a. Ridelejr
b. Åben rideklub 23/8
c. Opsadlingskursus 30/8
d. Efterårsstævne 27.-28. september
e. 10 års jubilæum
f. Juleshow 13. december
g. Julefrokost
h. Løsspringning
9. Eventuelt
Ad. 1. Referatet er godkendt.

Ad 2. Vi havde budgetteret med et underskud på 5.000 kr. men det ser ud til at vi kommer ud med et
underskud på 10.000 kr. i stedet. Årsagen skal findes i lavere indtægter fra undervisning end vi har
budgetteret med.

Ad 3. Line og Tina fortsætter efter sommerferien. Jelling fritidshjem har opsagt deres kontrakt. Vestbyens
fritidshjem får enten mandag 17.15 eller tirsdag kl. 18.00. Vi opretter et nyt hold mandag. Der er fyldt pænt
op. Vi satser på 6-7 på hvert hold. Der er nogenlunde fyldt op, dog mangler der nogle på det nye hold. Der
mangler nogle på babyholdet. Babyholdet skal hedde Miniput holdet.

Ad 4. Daisy er sendt hjem. Vi har 8 heste. Vi sælger part på Tut. Vi skal have en ny hest. Det er svært at
finde en ny hest vi kan låne. Vi har ikke penge til en ny. Roses ejer har spurgt flere gange, hun vil gerne

sælge den til os. Vi tænker over Rose og Jayde. Sisse vil gerne låne Jayde ud. Vi går efter at låne en I er
pony.

Ad 5.
Rikke ponyansvarlig. Anette vil gerne hjælpe.

Dorte underviseransvarlig
Hold Pia/Villy

Sisse aktivitetsudvalg

Lone finder en pony.

Sisse og Lone laver brochure : Velkommen til klubben.

Helle laver skrift om medhjælp til klubben.

Ad. 6:

Måske Nadia. Dorthe fortsætter indtil der er fundet en anden.

Ad 7

Sisse skal have kontrakt.

Ad. 8

23/8 vi holder ikke noget

30/8 opsadlingskursus. Kr. 50 pr elev. Karoline tager instruktionen.

13/10 Grejs Rideklub fylder 10 år.

Julestævne er konverteret til jubilæumsshow d. 15/11

Stævne holdes 27-28/9

Løsspring d. 28/12 kl. 10.

Jubilæumsmiddag d. 15/11 2014.

Ad. 9

Evt.

