Bestyrelsesmøde Grejs Rideklub
28. januar 2015 kl. 19.00
Ved Sisse, Korntoften 14, 7100 Vejle

Til stede: Pia J og Pia K, Villy, Helle, Sisse og Lone (= referant)
Afbud fra: Rikke og Dorthe

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
Godkendt

2. Økonomi
Regnskab 2014
Lige nu et overskud i regnskabet på 25.000 kr. Men el, vand og renovation er ikke betalt
endnu, så vi afsætter 25.000 kr til dette (har vi betalt de foregående år).
Regnskabet forventes altså i 0 for 2014.

3. Samarbejdsmøde med Grejs Ridecenter
Det primære formål var at forklare udlejer, at klubben ikke kan betale sine regninger.
Konklusionen på mødet var, at klubben ingen indrømmelser får fra udlejers side.

4. Grejs Rideklubs fremtid

5. Generalforsamling
a. Villy, Helle, Rikke og Lone er på valg

6. Ponysituation

Fabian er for ung og for ”rå”.
Annoncer slås op igen i et forsøg på at få fat i en lånepony

7. Undervisningssituation
a. Sygdom diskuteret

8. Ridehuskort
Følger rytteren, som må have 1 part/afløser.

9. Privat undervisning i ridehuset
Alle med ridehuskort har ret til at få privat undervisning. Der må dog kun være en
underviser i hallen ad gangen. Andre ryttere må gerne ride i ridehuset, mens der undervises,
men alle skal naturligvis tage hensyn til hinanden.
Skriv dato og ugedag for undervisning ind i hallens facebookgruppe.
Partshavere på rideklubbens ponyer/heste kan få privat undervisning – dog kun af en af
klubbens faste undervisere. Rytteren må højest få privat undervisning i 30 minutter. Hvis
klubben arrangerer ”klinikker” med eksterne undervisere, må partshavere gerne deltage.

10. Rekruttering og fastholdelse af frivillige
Rundsendes på mail.

11. Sponsorer
Udsættes til næste møde

12. Sadelrum
Udsættes til næste møde

13. Aktiviteter 2015
Udsættes til næste møde

a. Opsadlingskursus
b. Forårsstævne
c. Ridelejr
d. Åben rideklub
e. Efterårsstævne
f. Juleshow
g. Julefrokost
h. Løsspringning

14. Eventuelt

Næste møde onsdag d. 4. februar kl. 20.00


