Bestyrelsesmøde Grejs Rideklub
19. marts 2015 kl. 18.30
Ved Panasonic Showroom, Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle

Dagsorden

1. Godkendelse af referat – referatet godkendt
2. Generalforsamling
a. Formandens beretning – grundet job er Sisse nødt til at melde afbud. Helle overtager beretningen.
b. Bestyrelsesmedlemmer på valg – Helle og Villy er på valg og ønsker ikke genvalg. Rikke og Lone er
på valg. Der er usikkerhed om, hvem der ønsker at genopstille/ fortsætte pga uklarheder omkring at
sikre klubben en bæredygtig fremtid.
3. Økonomi – På grund af afskrivninger forventer vi et underskud i regnskabsåret 2014
4. Undervisersituation – vi har haft en afløserkandidat til samtale.
5. Ponysituation
a. Køb/lån af pony – vi afsøger markedet, vi mangler en 1’er eller lille hest.
6. Sponsorer 7. Grejs Byfest
a. Annoncering
b. Ponytrækture
Vi annoncerer i forhold til nye elever og babyholdet og vil gerne komme og tilbyde
trækketure for en 5’er pr. runde.
8. Aktivitetsudvalg
a. Forårsstævne – her er udvalget godt i gang
b. Ridelejr – vi bakker op om d. 6. og 7. juni
c. Efterårsstævne 27.-28. september
d. Juleshow/Julefrokost
e. Løsspringning
Rigtig dejligt med et ”nyt” og engageret udvalg. Nyt møde for udvalget mandag d. 30/3 – her deltager
Sisse
9.

Samarbejdsaftale – GJC og GJK

10. Forældreopbakning 11. Eventuelt
Bestyrelsen har gennem lang tid arbejdet hårdt på at fremtidssikre Grejs Rideklub på alle områder.
Vi er stødt på store udfordringer:
1) Rekruttering af frivillige til at løfte de aktiviteter, der er nødvendige for at garantere indtægter ud
over den daglige undervisning.
2) Sikre en sund og langtidsholdbar økonomi med balance imellem indtægter og udgifter.

Vi må erkende, at det ikke er lykkedes os at lave en langsigtet plan, der sikrer klubbens fremtid. Som
konsekvens deraf træder den samlede bestyrelse tilbage ved den kommende generalforsamling.
Vi håber, at medlemmer med friske øjne og nye idéer vil træde til og bidrage til at sikre klubbens
fremtid. Derfor opfordrer vi alle med en interesse i Grejs Rideklub til at møde op til
generalforsamlingen, så der kan blive dannet en ny bestyrelse.

