Bestyrelsesmøde mandag d. 11. september 2017 kl. 18-19.
Deltagere: Annette, Marian, Kirsten, Nina, Camilla, Janni og Lene.
Afbud: Ingen.
Referent: Lene

Dagsorden:
1. Økonomi
2. Ponysituationen
3. Undervisere
4. Efterårsstævnet
5. Evt.
1. Økonomi
Økonomien er ret udfordret, vi har haft svært ved at betale regningerne til husleje, opstaldning,
smed, dyrelæge og renovation.
Klubben har ca. 10-15.000 kr til gode som manglende betalinger fra medlemmerne, der følges op
det udestående.
GJK har søgt Vejle Kommune om at komme i betragtning til, at få et område til at dele affaldsposer
ud i, det vil give en indtægt på 7.000-8.000 kr.

2. Ponysituationen
Violetta er halt, det drejer sig om bagparten. Der er bestilt dyrelæge, som kommer i morgen.
Nikita har slidgigt og ligeledes halt. Har haft dyrelæge, der er foretaget bøjeprøve og givet
injektion med Prednisolon(binyrebarkhormon) i leddet.
Der drøftes forskellige muligheder for at låne en pony en periode. Annette og Camilla undersøger
muligheden for dette.

3. Undervisere
Der er kommet opsigelse fra Michaela og Stine.
Der er kommet 2 ansøgninger begge fra Hedensted Rideklub. Marian har haft ansættelsessamtale
med den ene, hun hedder Belinda og er 42 år. Og skal have samtale med nr. 2 i morgen, og
forventer at hun også skal ansættes. Begge er over 40 år, så nu prøver vi med nogle mere modne
undervisere.

4. Efterårsstævnet
Efterårsstævnet har fået en dårlig start med tilmeldinger, der er pt kun 25 starter. Vi får
underviserne til endnu engang at spørge eleverne.
5. Evt.
Marian siden sidst…Åbent hus arrangementet var godt besøgt med ca 50 besøgende. Vejret var
med os og stemningen go´. Der var flere kommentarer om, at når man kontaktede klubben, så fik
man ingen tilbagemeldinger. Jeg vil foreslå, at man evt. havde en liste over ledige pladser til
arrangementer. Jeg syntes også der manglede bestyrelsesopbakning mhp klargøring, det er fair
nok man ikke kan deltage på dagen, men alle har vel kunne afse 30 min på at fjerne spindelsvæv,
pudse vinduer osv.
Kirsten Linnet fra bestyrelsen oplyser hun trækker sig som medlem per 1. oktober hvor hendes
datter starter i Uldum rideklub. Vi takker for godt samarbejde og ønsker held og lykke i den nye
klub.

