Bestyrelsesmøde tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 18
Tilstede: Marian, Janni, Nina, Camilla, Annette
Afbud: Lene
Referent: Annette/ Nina

1. Formandens sure opstød/Ny formand?
2. Referater
3. Ponysituationen/elevtallet
4. Aftaler/kontrakter sponsorer
5. Partsansvarlig
6. Evt.
7. Dato for GJK's næste bestyrelsesmøde aftales
8. Økonomi

1. Formandens sure opstød/Ny formand?
Lønnen i frivilligt arbejde bærer ikke altid sig selv, når man vækkes kl 7,45 en søndag efter en klipper, eller
ringes op omkring sadel, klipning mm. Det er heller ikke fedt at man kun hører sure opstød om at nye tiltag
ikke er velkomne, her skal man huske at input og nye tiltag altid er velkomne, ligesom der altid evalueres
efter arrangementer, sådan at vi bliver endnu bedre til næste gang. Nye tiltag modtages bedst hvis der
også følger et tilbud med om at man selv vil deltage med arbejdskraft i det pågældende tiltag man selv
foreslår.
Konstruktiv kritik og anerkendelse er mere fremmende for et godt miljø
Action: Oversigtsplan over Who is Who med mailadr og telefontider udarbejdes, sådan der fremad rettet er
retningslinjer og respekt for den enkeltes arbejdes tid og fritid, samt mulighed for alle medlemmer at tage
fat i den rigtige første gang , ansvarlig: bestyrelsen

2. Referater
Det blev besluttet at referater skal udsendes til alle deltagere i mødet senest 8 dage efter bestyrelsesmødet
til godkendelse og gennemlæsning.
Action: referater skal være tilgængelig på hjemmesiden i henhold til Foreningsloven. Janni er ansvarlig for
at det bliver gjort, indtil sekretæren er inde i opgaven

3. Ponysituationen/elevtallet
Violetta og Nikita er igen i fuldt arbejde, og sættes delvist i spring de næste par uger. Nikita er af ældre dato
og er noget stivbenet, hun har godt af at blive godt varmet op og brugt almindeligt. Violetta er energisk og
har også godt af arbejde, max 50 kg rytter på Violetta.
Action: Annette
Udstyr: Vios sadel er check ét, og der er det rigtige kopjern i sadlen. Bevæger sadlen sig fortsat meget kan
man lægge et gelepad eller andet pad under, eller ride med halerem. Private sadler skal godkendes af
udstyrsansvarlig inden brug.
Der er købt nye dækkener til de tre ponyer der manglede
Action: Camilla

4. Aftaler/kontrakter sponsorer
Der skal følges op på følgende aftaler:
Horse world: Janni Hr Offset: Lene. Skriftlige aftaler udfærdiges og underskrives, omhandlende pris, ydelse
og varighed.
Indlukningsaftale mellem GJK og GJC færdiggøres action: Marian
Ansættelseskontrakter tilrettes den faktiske tid: action: Marian og Janni, husk tid til dækken tjek i
vintermdr.
Der er snart tid for undervisningsmøde: Action Marian og Camilla

5. Partsansvarlig
Partsansvarlig er nok det mest tidskrævende arbejde, der ringes i arbejdstiden mm. Belært af i år, hvor det
har været helt besværligt at klippe heste, der fastsættes følgende regel: fremadrettet ingen klipning i
morgentimerne.
Det gælder forsat, at hvis man kommer i stalden inden kl 10 tages hensyn til staldarbejdet og ikke
modvendt. Den første i stalden morgenfoder.
Action: partsmøde?/ WHO is WHO skal gøre det lettere for parts mødrene at spørge den rigtige første gang
action:?

6. Evt.
Spring opsættes kl 16,15, evt kl 16,00 hvis det er ok for dem der rider i hallen. Man kan evt sadle op før.
Springtiden for hold 1 nedsættes nu de kun er 5 på holdet
Der klages over at spring slutter for sent, det strukturers bedre, efter spring er der 10 min til nedtagning,
hvor alle springbørn skal videregive deres pony til næste hold, mens der bæres ud, det næste hold får altså
10 min. Skridt i stedet for 5 min.

Action: undervisningsmøde
Flere hold: der er mulighed for at sætte flere hold ind i undervisningsplanen, hvilket giver mulighed for
mere tilgang og økonomi til at anskaffe en pony mere, hvilket vil være optimalt for både ponyer og GJK.
Det er ikke endelig besluttet om og hvornår, der skal oprettes ekstra hold, men holdningen var positiv.
Action: Økonomi til ny pony undersøges, beslutning tages ASAP: bestyrelsen

7. Dato for GJK's næste bestyrelsesmøde aftales

