Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub den 13.6.19

Deltagere:
Vibeke, Helene, Marian, Jannie, g Nina.
Referent: Nina
Afbud: Charlotte
Dagsorden og Referat:
1.

Godkendelse af referat:
Referatet er godkendt.
Det aftales at bestyrelsens visioner laves i separat mappe således at nye bestyrelsesmedlemmer
kan læse herom.

2. Evaluering af ride lejr:
Drøftelse af, at der desværre ikke har været helt styr på alting via aktivitetsudvalget. Det
drøftes, at bestyrelsen fordeler sig ud på div. stævner og arrangementer, således at der er en
tovholder fra bestyrelsen med.
Der har desværre ikke været den fornødne struktur, hverken i forhold til planen for lejren,
strukturen på selve lejren og ride lærerenes arrangement. Vigtigt at der planlægges og sendes
korrekt ud og i god tid. Vigtigt at afslutningsopvisningen ligeledes står i programmet, så
forældrene ikke er bliver overrasket over afhentningstidspunkt.
Vigtigt at der er lavet en deadline i god tid, således at tingene bliver arrangeret i ordentlig tid.
Der er møde i aktivitetsudvalget torsdag den 20.6.19

Ponyerne kommer snart ud på græs fra torsdag aften, dette betyder at der bliver mindre
udmugning m.m.
Ved rideskole aktivitet står bestyrelsen for vedligehold, tømning af spande i ridehuset m.m. Det
forventes, at der fra ca. 5 aug. må der rides på parterne igen.
3. Ridelejren 7-9.juni:
Der er pt. overbooket på ridelejren. Det drøftes at der gøres alt hvad vi kan så alle får en plads.
Temaet for lejren er ”Styring og Kontrol” input til temaet er velkommen til Annette.
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4. Partsansvarlig:
Marian har denne opgave indtil sommerferien. Herefter er målet at denne opgave fordeles, evt.
også mentorordning. Dette kunne både styrke det sociale fællesskab i klubben, ligesom det
drøftes at man ligeledes kunne ”deles” omkring medicinering og lign. når de forskellige ponyer
har behov.

5. Pony situationen pt.
Der er kommet en ny pony - Spirit i stalden d.d. Annette står for indkøring af ham, ligesom
Marian står for drøftelse af partsfordeling.
Der er pt. ledige parter på Jessica og Lars.
Marian sætter velkomstopslag op i stalden og på facebook, i forhold til ”Velkommen til Spirit og
farvel til Wicktory”.

6. Fælles mål for GJK i 2019:
Hvad vil nå styrket økonomi og fællesskab i klubben.
Hvordan:
Prisstigninger i august.

Det aftales, at der igen i år skal støttes op omkring julekalenderne fra Børns Vilkår, således at
alle elever i klubben hjælper til. Det aftales at, bestyrelsesmedlemmerne kan tage en ”tjans” i
forhold til at informere forældrene som kommer til undervisning omkring at hjælpe til.

Ligeledes er der ansøgt om ekstra ruter i forhold til uddeling af skraldeposer sidst i september,
hvor alle i bestyrelsen hjælper til.

Mere fokuserede mål f.eks. grøn energi, ny pony m.m. i forhold til søgning af sponsorater.
Mulighed for at udbyde ryttermærker hvor der ligeledes udbydes til udefrakommende.

Det drøftes ligeledes at der med fordel kan udbydes sikkerheds og opsadlings kursus til
forældre, evt. imens børnene har undervisning.
7. Økonomi:
Det drøftes, at der umiddelbart ses en fornuftig økonomi pt.
Der er indkøbt en pony. Herunder drøftelse af indkøb og afskrivning på ponyer.
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8. Evt:
I forhold til børneattester har Jannie haft udfordringer med digital signatur, hun følger op på
dette således at den årlige i forhold til underviserne og bestyrelsen.
Drøftelse af annoncering i Grejs byfest bladet. Der er kommet en fin annonce i, det drøftes at
der skal evalueres på om dette giver afkast, da det ellers ikke fremadrettet vurderes at kunne
støtte.
Det drøftes at man ligeledes kunne annoncere på den digitale tavle og hos Pizzariet i Grejs på
skolerne i Grejsdalen og i Lindved, Vibeke og Charlotte er tovholdere.

Jannie har fået en henvendelse fra en daginstitution i Grejs, som gerne vil på besøg i stalden, og
prøve at strigle en pony. Det drøftes, at der i så fald skal være fokus på sikkerheden, samt
forsikringsmæssige forhold er i orden inden besøget. Både Jannie og Nina byder ind med at stå
for dette.

Drøftelse af bestyrelsens Messenger gruppe – vi skal have fokus på at gruppen skal bruges til
konkret og relevant info. Det opleves, at der er meget skriveri i gruppen, som nemt kan
misforstås og som bliver omkring andre ting, ligesom skriveriet forgår i arbejdstid. Det aftales, at
vi alle skal være med til at stramme op på det.
Man overvejer inden der skrives - kan det vente til næste møde.

Evt. emner til næste gang:
Opdatering på evt. hændelser siden sidste møde
Partsansvarlig fremadrettet
Drøftelse af hjemmeside
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