
Bestyrelsesmøde d. 9. juni 2016 
Deltagere: Marian Gissel Rikke Thorvil Laursen Tina Rasmussen Janni Porskær Krintel Lisbeth Djursaa  

Afbud: Annette Andersen Charlotte Kidde  

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde  
Der er undersøgt om vi kunne skaffe cykelstativer gennem kommunen, men de har desværre ingen vi kan 

få. Hesteansvarsforsikring er automatisk tegnet igennem Dansk Rideforbund. 

2. Tavshedspligt  
Blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

3. Økonomi, likviditet og budget  
Budget er under udarbejdelse. Likviditeten begynder så småt at hænge sammen, og gælden til Grejs 

Ridecenter er væsentligt nedbragt. 

4. Pony-situationen  
Åbent hus arrangementet var en stor succes, og skaffede klubben en del nye medlemmer, så derfor er 

anskaffelse af en ny pony er nødvendigt. Ved fremtidige ponykøb, skal der foretages en 

handelsundersøgelse inden køb, for at undgå fejlkøb. 

5. Pony indluk (Turnusordning hos parter)  
Der skal laves en plan for indluk af ponyerne. Lisbeth aftaler dette med Annette. Der skal også laves en plan 

for vask af håndklæder. 

6. Jessica  
Bestyrelsen siger ja tak til at overtage Jessica efter aftalte forhold. 

7. Sponsor  
AC’s sponsoraftale udløber d. 31/5-17, men vi håber, at de er villige til at forny den. Der er tegnet ny 

sponsoraftale med Egetæpper, som kører de næste 3 år. Vi vil gerne have flere aftaler, så der tages kontakt 

til aktuelle emner. 

8. Sommerrengøring  
Sommerrengøringen forløber i år fra d. 23.-29. juni. Parter og ejere byder ind på hvilke dage, man har 

mulighed for at deltage. Alle parter og hesteejere skal være repræsenteret, ellers koster det 800 kr. Onsdag 

d. 22. juni kl. 18, skal alle bokse være tømt og snore fjernet. 

9. Eventuelt  
Vi skal have tjekket priser på smed, for at optimere prisen. Vi har fået en henvendelse fra Vejle 

idrætshøjskole, som gerne vil have en prøve-undervisningsdag. Det bliver tirsdag d. 14. juni. Janni tager 

kontakt til dem efterfølgende med opfølgning. Ridehuskort: Det er pt. flere uklarheder omkring 

ridehuskortet, men bestyrelsen blev enige om nedenstående: Det er bestyrelsen, som laver alle aftaler 

vedr. ridehuskort. Ridehuskortet følger hesten. Pris pr. år: 1 hest – 1750,- 2 til flere heste – Fuld pris for 

hest nr. 1 + ½ pris pr. efterfølgende heste. Gælder kun på årligt medlemskab. For eksisterende bruger 

reguleres ved fornyelse. For nye brugere gælder prisen med øjeblikkelig virkning. Ridelejr 2016: Den forløb 

godt, dog var der lidt problemer fredag aften. En del af børnene havde svært ved at høre efter, så det 

skabte en del uro. Næste år skal der skrives, at det ikke er tilladt at medbringe sodavand, snack og slik. 



10. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde  
Næste møde bliver torsdag d. 18. august kl. 19. 

 


