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Bestyrelsesmøde 5.6.20 

Deltagere: Marian, Vibeke, Charlotte og Nina  

Afbud fra Helene og Janni. 

 

Sommerrengøring:  

Bestyrelsen har forslag til at prioriteterne til rengøring er nedvask af stald, kalkning og træværk 

ligesom ridehallen skal vaskes ned som første prioritet. Ligesom der skal aftales at materialer 

og udstyr står klar. 

Marian og Vibeke drøfter dette med Camilla og Mikkel snarest.  

 

Sommerfold:  

Vibeke har lavet en plan som sendes til Nina.  

Nina over opslag til forberedelse til partsmøde og efterfølgende opslag til sommerfold. 

Charlotte gør grimerne klar til navneskilte. 

Der skal ligge max 2 trække tove og grimer ved sommerfolden.  

 

Coronaplan frem til sommerferien og evt. ny udmelding d. 8. juni:  

Indtil videre fastholdes den nuværende plan.  

Hvis der kommer ny udmeldingen, åbnes der op for at forældre kan deltage i undervisningen.  

Eleverne skal spritte af, have gummihandsker på uden over og kan dermed selv strigle op 

udenfor.  

En fra bestyrelsen, lukker ponyer ind, fodre og udlevere udstyr og strigler og efterfølgende 

spritte af.  

 

Information til undervisere og forældre 

Når der åbnes op for forældre, er der kun adgang med gummihandsker. Der laves opslag og 

hansker opstilles udenfor indgangen.  

Helene laver opslag “ husk handsker inden du går ind”  

“Ingen adgang uden handsker - gælder både børn og voksne” 

Underviserne skal have besked i gruppen og de skal være med til at håndhæve reglerne. 

 

Miniholdet - hjælper til tur? 

Såfremt forsamlingsforbuddet fastholdes skal Miniholdet deles og en af opsadlerne går med 

den ene flok på tur.  

Underviserne skal have besked om dette, hvilket Marian gør. 

 

Ponystatus: 

Violetta - skal have ro til og med sommerfold. 

Lars - burde være “klar” på tirsdag. Må skridte og kun traves på langsiden. Lars- bør kunne gå 

et hold om dagen indtil sommerfold.  
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Diablo- Kan bruges på Miniholdet hvis der er en elev der kun skridter. Ellers skal han have ro til 

og med sommerfold. 

Tut- afventer status  

 

Ponyer uden parter:  

Castello 2x part ledig  

Violetta en ledig part pr. august  

Lars skal pensioneres efter sommerfold - der skal findes en erstatning og søges fonde. 

 

Salg-gruppe på Facebook? 

Der er enighed om at der gerne må oprettes en salgsgruppe med udstyr. Gruppen skal ikke 

hedde noget med Grejs Rideklub. Dette drøfter Janni med vedkommende som har henvendt 

sig.  

 

Messenger-grupper 

Der er enighed om at der ikke skal være Messenger grupper som ikke inkluderer alle relevante 

parter.  

Det aftales at bestyrelsen opretter en Messenger gruppe til spring holdet. Således at der er styr 

på, at medlemmerne er aktive i klubben/ på holdet og at alle er inkluderet.  

Dette sørger Marian for, videregives til ride lærerne. Ligesom de nuværende grupper skal 

lukkes ned.  

 

Springhold? 

Holdet er på 45 min.  

Hvis der er afbud så der kun er 6 elever slåes holdet sammen til 60 min. 

 

Sammenlægning af hold ved afbud: 

Der oprettes en ny regel med at afbud skal gives til underviser og for spring også til 

baneopsættere senest dagen før kl 20.  

Såfremt afbuddet kommet senere fastholdes den originale plan.  

Der skal laves en mere præciseret opslag med henvisning undervisernes tlf. nr. på 

hjemmesiden.  

Der skal ligeledes laves et opslag med dette som skal lamines og sættes op efter 

sommerferien.  

 

Aflysning af undervisning - hvornår og hvordan gives besked:  

Der gives info ved ændringer og aflysninger på Facebook. Husk at melde tilbage til 

ridelærerne. 

 

Andet? 

 

Ridelejr den 6-8 august.  
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To af ridelærerne har meldt at de kan i disse dage, ligesom Nina og Charlotte også tilbyder at 

hjælpe.   

Der skal laves planlægning af lejren til aktivitetsudvalget. - dette gør Marian.  

 

Andre oplysninger til partsmødet efter sommerferien:  

Husk at rydde op efter ponyerne når i er på tur!  

 

 

Smeden skal kontaktes at sko skal af og tid til sko på - kigges i smed bogen  

 

Der skal købes gummi handsker – Nina medbringer nogle til mandag. 

Charlotte sørger for navneskilte til grimerne.  

 

 


