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Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub den 10.09.19 

 

Deltager: Janni, Vibeke, Helene, Charlotte og Anette 

Afbud: Nina 

Pkt. 1 Referat fra sidst godkendt 

Pkt. 2. Miniridelejr:  

13 deltager. 12 om søndagen. God struktur. Ingen børn virkede triste. To havde tilbudt hjælp men 
der blev takket nej, det gik fint.  

Ting der kunne være bedre. Vibeke mener ikke der var så meget hesteorienteret. Det er ikke 
indtrykket at der var nogen som manglede dette.  
mange synes det var hyggeligt.  
lang ventetid for hold 2 på at komme til at ride, da dette først var planlagt til sidste på 
eftermiddagen.   

Formidling mellem underviserer som er med i planlægningen fungerer ikke. Enten skal alle inddrages 
eller også skal formidling sikres.  

Pkt 3.  

Efterårsstævnet:  

God stemning. Fantastisk tidsplan. Positiv feedback.  
Rigtig gode forhold omkring parker. Det virkede alle respekterede parkeringshenvisningen.  

Mere obs. på rygeforbud. Vi må gerne sætte tydeligere skilte op for Anette.  

Der evalueres på stævnet tirsdag d. 17.09 i stævneudvalget.  

Dato for stævnet – kan den rykkes til senere af hensyn at programmet kan øves på holdene efter 
sommerferie. Det er svært af hensyn til planlægning med underviserne.  
Anette forslår at rykke det til sidst i september. 

Trillebør er blevet ødelagt af at (formentlig) kører med betonkrus på stævnet – dette drøftes på 
udvalgsmødet.  

Pkt 4  

Underviserne:  

Udfordringer med en underviser. Kommunikation ift. personlige omstændigheder ift. timeantal mv.  

Marian har bedt om at undervisere melder en dato ud hvor de kan komme til møde i klubben..  
Gerne i den kommende uge.  

Der er behov for en ensartethed i underviseregruppen ift. hvordan de afvikler holdene, opgaver i 
stalden.  
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Underviser gruppen (messenger) kommunikationen i gruppen forgår ikke optimalt. Undervisere skal 
bruge gruppen og ikke gå bagom. Der er eksempler på kommunikation uden om 
undervisergruppen.  

Der drøftes hvem der melder ponyer klar og ude i grupperne.  

Helene og Charlotte O. deltager i underviser møde.  
Anette mener at der skal laves et overskuelig tidsforløb over en undervisningstime.  Der er behov 
tydelig struktur.  

Pkt. 5. 

Ponyansvarlig:  
Anette vil ud af ponyansvarlig primært pga. den besværlig kommunikation.   

Underviserer skal melde ind i undervisergruppen vedr. ponyer og så følger Anette op. Der skal 
meldes tydeligt ud om kommunikationsvejen og at det ikke er et diskutionsforum. Forsøgs tid fra nu 
frem til næste bestyrelsesmøde. Der gives en melding til Anette efter mødet med undervisning.  

Charlotte er udstyrsansvarlig.  Charlotte har kontakt til en sadlemager ift. gjordstropper. Charlotte 
følger op.  

Ponyerne fra Als skal ikke have tandlæg.  

Pkt 6.  

Partsansvarlig: en omfattende opgave med mange opgaver. Må opgaver må gerne deles til flere i 
bestyrelsen.   

Særligt valg mellem partsansøgninger er en svær opgave. Argumentationen har været objektiv ift 
valg af parter.  
Hvordan gives beskeden om valg af parter. Hvordan kan vi gøre kommunikationen her bedre for at 
forberede forældrene på ansvaret.  

Marian er partsansvarlig med hjælp fra øvrig bestyrelse.  

Anette har punkter til partsansvarlig. Klipning af ponyer skal struktureres. Der skal være en demo 
dag i uge 42, hvor dækkener er klar til dem.  (klipperen skal være slebet) Hestene skal ikke klippes 
før efterårsferie.  

Anette efterlyser plan for efterårsferie. Janni forslår mandag og tirsdag med undervisning. Der gives 
besked på FB via Nina om at parterne skal dele ons+tors i uge 42. 

Partsmøde gerne inden efterårsferie. (husk drøftelse hvordan heste bliver bundet) Helene henviser til 
årshjul – dato for partsmødet er 23/10 

Overvejer skift af smed. Der er fundet en som er dyre i det at der er oftere smed.  

Klubben fastholder brug af den nuværende smed.  

Pkt 7.  

Who is who – Marian opdatere.  

Pkt 8 
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Pony situationen.  

” alle støtter op om en positiv kommunikation om og vedr. vores ponyer” 

Genoptræning af Lars – hvor meget deltager parterne. Det skal deles mellem begge parter. (Natali 
og Mai) han skal skridtes inden for hovslaget i firkanter.  

Den partsansvarlig sørger for at koordinerer udmugning mv. af de nye heste.  

Ovedragelse af parter til de nye ponyer sker via en prøveperiode. Der er behov for obs på kemi, 
pleje af ponyer mv.  

Er der behov for en ekstern underviser ift. ponyes røgt og pleje med brugerbetaling.  Der kan evt. 
indhentes tilbud fra eksterne Anette vil forhøre sig.  

Pkt 9. 

Afslag fra Jelling fonden / Tuborg. 

Opfølgning på Egetæpper.   

Charlotte forslår en sponser tavle med hhv. guld, sølv, bronze.  

Affaldsuddeling:  

Hente poser d. 19 Janni henter med trailer.   

Førstehjælp i klubben. Marianne La er tovholder.  

Referenten forlader møder. Hun skal hjem. 

Pkt 9. 

Økonomi .  

Pkt 10.  

evt.  

 

 

 

 

 

 


