Bestyrelsesmøde 06/06-17 kl. 19.00-21.00 GJK.
Deltagere: Marian, Kirsten, Nina, Camilla, Karina, Lene. Annette deltager ifm punkt 1.
Afbud: Janni
Referent: Lene S.

1. Samarbejde mellem GJK (Grejs Rideklub) og Grejs Ridecenter (GJC) ved Annette.
Oplæg ved Annette: begge parter er afhængig af hinanden. Annette bruger meget af sin tid på at passe
stald og heste incl rideskolens ponyer. GJK har det overordnede ansvar for klubbens ponyer, udmugning,
ind- og udtag, regler overholdes, oprydning mm. Fx byde ind med fodring mm.
Ovenstående blot info til ny bestyrelse ift gensidige forventninger i samarbejdetAnnette oplyser hus og stald/ridehal sættes til salg. Der arbejdes på et bedre sted, bedre forhold med
ridehal på 25x80, bedre p-forhold, bedre indretning med fokus på et ”intime” og mindre forhold.

2. Økonomi er drøftet.
Der udbydes nye parter per 1. august ¼ part på Jessica og part på Violetta enten som ½ part eller 2 ¼
parter.

3. Sommerrengøring
Sommerrengøring(plan) hænges op i stalden. Obs hver part/opstalder/bestyrelsesmedlem skal levere 8
timer. Sommerfest afholdes i august, dato meldes snart ud.

4. Opfølgning på opgaver fra sidste møde.
Lene er i gang med at udarbejde ny skilte til boksene incl billeder af ponyer/heste for bl.a. at lette indluk for
nye parter.

5. Dato for konsulent opstart i august aftales.
24/8 kl. 19.00 – Lene bager boller – Kirsten tager drikkevarer med – Karina tager kage med – Marian kaffe.

6. Bestyrelsesmøde 24/8-17
Ligeledes 24/8-17 afholdes kort bestyrelsesmøde kl. 18-19.

7. Evt.:
Camilla kort om mini ridelejr d. 19/8. Hvad skal det koste? Karina tilbyder at undervise.
Camilla vil undervise i lidt teori. 14. pladser fra kl 09-15. En enig bestyrelse beslutter prisen fastlægges til
ialt: 250 kr. Incl fuld forplejning og materialer.
Invitation lægges op i uge 23.
Partsfolder ved Kirsten og Lene:
Afholdelse af partsmødet forløb godt, konstruktivt møde. Kirsten fremlægger spørgsmål fra mødet.
Der ønskes plan for tilsyn af ponyer/heste i sommerferien.

Tvivlsspørgsmål omkring indluk tidspunkt. Bestyrelsen vedtager det skal være ml. 15.15.30 ca.
Tvivlsspørgsmål omkring part skal kontakte dyrelæge og smed, det understreges dette altid skal vendes
med ponyansvarlig eller bestyrelsesmedlem.
Ide om partsmappe hvor div info står fx indluk regler, regler ifm sygdom mm. Kirsten står herfor.
Karina nævner kort at enkelte remme til bøjler mangler huller nok til de mindste ryttere, Camilla sørger for
at lave disse. Desuden drøftes kort procedure ifm sygdom blandt ride lærerne, hvordan dækkes dette mest
hensigtsmæssigt.

