
   Bestyrelsesmøde Grejs Rideklub 27. august 2020 

 

Dato:   27. august 2020 

Deltagere:   Marian Gissel, Janni Krintel, Birgitte S. Müller og Vibeke O. Madsen (ref.) 

Afbud:  Nina M. Kristiansen 

 

Dagsorden 

1. Forventningsafstemning 

 

Referat 

Ad 1. 

Da dette er første møde efter generalforsamlingen d. 20. august, gennemgås generelle forhold. 

Bestyrelsen varetager den daglige drift og administrationen af klubben, hvilket indebærer drift af elevskole 

og partsafdeling, ansvar for ponyer og udstyr samt personaleansvar over for undervisere og det 

økonomiske ansvar. 

Udover bestyrelsen er der nedsat et aktivitetsudvalg, som arrangerer ridelejre, stævner mm. Det forventes, 

at aktivitetsudvalget i stor grad arrangerer og afholder aktiviteterne, mens bestyrelsen sparrer og hjælper 

til. Aktivitetsudvalget skal informere bestyrelsen om påtænkte aktiviteter, da det i sidste ende er 

bestyrelsen, der har ansvaret for aktiviteterne. 

Alle bestyrelsesmedlemmer forventes at have læst klubbens vedtægter. 

 

Forventninger til det kommende år i bestyrelsen: 

Overordnet set ønsker vi:  

• God energi og positiv stemning 

• At være stolte af vores klub og det, vi har 

• Fælles front i bestyrelsen 

Frivilligt arbejde koster kræfter – belønning fås i form af glade børn og voksne 

 

Vi forventer i øvrigt: 

• Mere selvstændighed i aktivitetsudvalget 

• Alle skal være bedre til at komme med input til dagsordenen løbende 

• Åbenhed og klarhed omkring opgaver 



• Mere fokus på elevskolen 

• Ens retningslinjer for underviserne 

 

Mere konkret vil vi gerne: 

• Udarbejdelse af ønskeliste til rideklubben 

• Opdatering af hjemmeside og Facebook-side 

• Arbejde med sponsorsiden 

• Mulighed for indtægter til klubben via småjobs som affaldsposeuddeling 

• Opdatering og tydeliggørelse af ordensregler og sikkerhedsregler 

• Struktur på bestyrelsesarbejdet vha. instrukser o.lign. 

 

Aftaler: 

• Indkalde til forventningsafstemning og planlægning sammen med aktivitetsudvalget/Marian 

• Mødekadence i bestyrelsen 1 møde pr. måned, ca. hver 2. møde er stående/alle 

• Indkalde til undervisermøde/Marian? 

• Afklare om el og vand kan deles i to målinger – Lindved El/Marian 

• Oprette lukket Facebook-gruppe til bestyrelsesarbejdet a la aktivitetsudvalget/Vibeke 

 

Mål for bestyrelsen 2020-21: 

• Opdateret og vedligeholdt hjemmeside 

• Indhente sponsorater 

• Kontakt til sadelmager 

• Afklaring af lys og el 

• Liste over ”Who is who” 

 

Kommende mødedatoer: 

Mandag d. 31. august kl. 18.30-20.30 

▪ Forventningsafstemning med aktivitetsudvalget  

▪ Mødet skal fokusere på det kommende stævne og miniridelejren 

o Stævne d. 11.-12. september 

o Miniridelejr d. 25.-26. september 

▪ Nyt møde i uge 37 efter tilmeldinger 

▪ Invitation til miniridelejr 



 

Tirsdag d. 29. september kl. 18- 

I rytterstuen 

▪ Evaluering på miniridelejren  

 

Tirsdag d. 27. oktober kl. 18-  

I rytterstuen 

 

Tirsdag d. 24. november kl. 18- 

Sammen med aktivitetsudvalget 

 

 

 


