
Referat af bestyrelsesmøde d. 23. maj 2018 
  

Fremmødte: Annette Andersen, Marian Gissel, Lene Søegaard, Camilla 

Wonge Christensen, Kirsten Gregersen, Marianne Langgaard og Janni Krintel. 
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1.      Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt. 

  

2.      Evaluering af forårsstævne 

God stemning og god opbakning. Der var lidt forvirring omkring uddeling af præmier – hvem der 
skulle have hvad. Kan vi gøre noget for at skabe mere tydelighed omkring dette? Det diskuteres 
hvordan vi gør det smartest og der aftales at fremover anbringes alle præmier på præmiebordet og 
der skal kun være én ansvarlig for uddeling. Starterne lå meget tidligt denne gang og nogen havde 
svært ved at nå det. 

  

3.      Sommerrengøring 

Annette fortæller bestyrelsen om forventningerne til dette års sommerrengøring. Der er hængt en 
seddel op i stalden i dag. Hun informerer samtidig om, at det er klubbens ansvar, at sørge for at 
opgaverne bliver udført. Marian har også tidligere informeret om sommerrengøring på partsmøde. 

  

  

4.      Kontrakter 

Klubben prøver for så vidt muligt at få lavet kontrakt med alle sponsorer. Vi har kontrakt med f.eks. 
Egetæpper som har sponsorskilt hængende i ridehallen. Marian spørger til kontrakter vedr. HR 
Offset og HorseWorld. Lene tager kontakt med HR Offset og Janni med HorseWorld. Hvis ikke det 
er muligt at få lavet en skriftlig kontrakt må vi lave en sammenfatning af den mundtlige aftale. 



  

5.      Økonomi 

Janni informerer om klubbens økonomi. Vi er på rette vej! Vi er efterhånden tæt på at kunne bære 
os selv. Der er fyldte hold og endda en lille venteliste. 

Janni informerer samtidig om at der snart kommer omdeling af affaldsposer for Vejle Kommune 
igen – vi prøver om vi kan få 2 ruter i år. Alle er villige til at deltage i omdeling. 

Da der stadig er nogle få parter der ikke overholder klubbens betalingsbetingelser, er der nu truffet 
beslutning om, at en partsaftale kan ophæves 14 dage efter forfald, såfremt pengene ikke er 
modtaget. 

Der snakkes også om julekalendere – skal vi sælge igen i år? 

Det drøftes om klubben skal købe endnu en pony. 

  

6.      Fælles mål for GJK i 2018 

Vi brainstomer på det – folk har fået til opgave at tænke over det. Sæt ord på værdier, økonomiske 
tiltag og aktiviteter. 

  

7.      GJK de sidste 2 måneder 

Der har været meget stille i bestyrelsesgruppen de seneste 2 måneder. Det skal ikke forstås som om 
der ikke er lavet noget. Vi har fået vaccineret ponyerne mod herpes. Der er meldt ud om 
poseomdeling og ansøgninger hos DIF. Vi har bøvlet med skab / svamp hos nogle af ponyerne og 
haft privatundervisning for eleverne i forbindelse med klubmesterskab / forårsstævne. Der er holdt 
partsmøde og pudsedag for parterne. 

Annette informerer igen om fejludmugninger – vi prøver at finde en løsning, så vi kan komme det 
til livs. 

  

  

8.      Evt. 

Der er på mødet brugt tid på at søge tilskud til minispring via kommunen. Det blev besluttet at vi 
venter med at bruge penge på springene før vi ved om vi får bevilget tilskuddet fra kommunen. 

 


