Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub den 3.4.19

Deltagere:
Vibeke, Charlotte, Benny, Helene, Marian, Jannie, Annette og Nina.
Referent: Nina

Forårsstævne:
Kommer ikke mange tilmeldinger – håber på at der kommer flere inden fredag. Aftales at Jannie vil
sende en reminder på mail.
Pt. mangler en dressur dommer i tidsrummet ca. 17.30 – 20.00 fredag
Løse ender i forhold til stævnet, følges op på møde i morgen kl. 19.30 – Marian og Vibeke deltager.
Annette melder tilbage med hvilke dommere der kommer og hvad der mangler.
Overordnet set, er der behov for en fast stab i forhold til hvordan tingene forløber til stævner i
aktivitetsudvalget. Derfor godt at der er kommet to ”føl” (Vibeke og Pia) med.
Dejligt med nye / nysgerrige øjne og ris og ros, i forhold til forslag til forbedringer eller ændringer m.m.
Drøftet, at der kan være behov for at startgebyret skal sættes op til næste gang, da prisen for stævnet
knap nok løber rundt i forhold til udgifter m.m.
Hvem tager billeder af deltagerne – Marian tager denne opgave og ligger det på Facebook.
Annette melder ind i messenger-gruppen i forhold til behov for hjælp til stævnet.

Evaluering på træning til stævneprogrammet:
Bestyrelsen mangler pt tilbagemelding fra underviserne: Hvordan dagen forløb, hvor mange der var
deltagende, hvordan eleverne og forældrene oplevede det. Det drøftes, at ponyerne skulle gå en pony
af gangen således at der var et naturligt ”flow” i afviklingen, dette lykkedes ikke efter hensigten.
Det drøftes, at der er behov for et møde i forhold til flere parametre mellem bestyrelsen og
underviserne. Det drøftes bla., at der har været oprettet en Messenger gruppe af en af underviserne i
forhold til at tilbyde og planlægge privat undervisning. Det oplyses, at nogle er tilføjet i gruppen, og
andre ikke har fået muligheden. Der er enighed i bestyrelsen om, at alle skal have samme muligheder og
at det ikke er hensigtsmæssigt at sådanne gruppe som ikke inkluderer alle. Det aftales, at dette punkt
skal drøftes med underviserne, i forhold til de generelle retningslinjer omkring privatundervisning.
Ligeledes drøftes det økonomiske heri, det aftales at det er undervisernes ansvar, at der bliver betalt 20
kr. til rideklubben.
Det drøftes at, der er et behov for at bestyrelsen og underviserne skal have en forventningsafstemning i
forhold til flere ting, retningslinjer omkring Facebook, Messenger, feedback, generelle ting m.m.
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Generelle drøftelser:
Spørgeskema / tilfredsheds undersøgelse i forhold til klubben - Herunder f.eks. kaotiske situationer på
staldgangen – vil man betale yderligere for service / guidning eller ej? og i så fald hvor meget? Hvad vil
man gerne have af ”service” og hvad vil man give for det som forældre i stalden? Der er forslag om, at
der laves et opslag i forhold til at man som forældre har behov for hjælp til opsadling imod betaling.
Det drøftes, at andre har kendskab til, at klubber har ”ponyfræsere” som har til opgave at hjælpe med
opsadling, strigling, m.m. Ligeledes drøftes det, at man som undervisere, kunne lave stalddage i stedet
for undervisning – horsemannship og teori.
Jannie oplyser, at er der pt er en stabil tilgang og ikke nogen vilde ventelister til i klubben.
Sommerrengøring for bestyrelsen og parter i perioden 22-30 juni. Ponyerne kommer på sommerfold
den 27. juni.
Opfordring fra Aktivitetsudvalget til at bestyrelsen drøfter tema til ridelejren.
Drøftelse af indkøb af ny pony, da Nikita og Wicktory forlader stalden. Indkøb af en ny pony, skal gerne
ske inden sommerferien, således at den er klar til opstarten i august. Der er flere der holder udkig, og
der har ligeledes været i kikkerten.

Beslutninger ved dagens møde:
Referatet sendes ud til bestyrelsens messenger-gruppen, som er forpligtet til at godkende, hvorefter
referatet ligges op på hjemmesiden.
Dagordenen sendes ud senest 2 dage før næste møde af formanden.
Marian sender materiale til sponsorater og lign. til Helene og Charlotte.

Til næste gang:
Opdatering på evt. hændelser siden sidste møde
Pony situationen pt.
Partsansvarlig fremadrettet
Drøftelse af hjemmeside
Sidste bestyrelsesmedlemmers mål og visioner gennemgås

Kommende møder:



Den 14. maj kl. 19.00 hos Vibeke, Enghaven 36, 7100 Vejle
Den 7. august kl. 19.00. i rideklubben – Dagsorden: Tilbage fra sommerferie-status på ponyer og
stalden m.m. + evt. planlægning af mini-ridelejr.
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Den 3. september kl. 19.00 i Rideklubben
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