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Bestyrelsesmøde i Grejs Rideklub 27.10.20 

 

 

 

Deltagere: Birgitte, Vibeke, Marian, Janni og Nina (referent) 

 

1. Godkendelse af referat.  

-referatet er godkendt.  

 

2. Opfølgning på sidste møde (se referat fra d. 14.10.2020) 

 

• Undervisermøde - evaluering af mødet. Vigtigt at der følges op på teoridelen og opfølgning 

på hvor langt underviserne er.  

Vigtigt at der gives samme basis undervisning til eleverne så der i Grejs Rideklub er 

ensartethed i forhold til den udbudte undervisning. 

Opfølgning på udkast til skriv i forhold til ovenstående, til forældrene ved Ditte. 

 

• Indluk:  

Julie har pt. indluk i hverdagene og Stald Overbygaard lukker ind i weekenden. 

Ferier og fridage:   

Næste ferie er Juleferie fra 17.12-1.1.21. Der bør hænges liste op snarest, som man kan 

skrive sig på – Vibeke aftaler dette med Stald Overbygaard.  

 

• Oplæring af nye parter i indluk - nye parter skal oplæres så de kan lukke ind:  

Der skal laves en liste over indluks dage og mulighed for at plotte sig på til oplæring 2 x pr 

ny part.  

Birgitte laver en listen, som ligeledes skal annonceres på staldgruppen på Facebook.  

 

3. Hygiejne og Corona - hvordan går det? 

Det aftales, at udmeldingen fra den 29.10.20 skal være, at alle skal bære mundbind og 

handsker på rideskolens område.  

Mundbind skal bæres af alle over 12 år i stalden og ridehallen. Dette gælder både for elever, 

parter og pårørende. Ligesom det er gældende både i hverdage og weekenden. 

Mundbind kan tages af, på udendørs arealerne, hvis man sidder stille eller imens man rider. 

Underviserne skal ligeledes bære mundbind undtagen i undervisnings situtation.  

Vi henstiller til at man husker på hansker og mundbind hjemmefra! Såfremt man har glemt 

dette, er der mulighed for at købe mundbind til 5 kr. og handsker til 2 kr. Nina laver opslag 

til Facebook og mail. 

 

4. Opgavefordeling: 

• Udstyr - Janni og Nina  

• Ponyansvarlig - Janni og Marian (alle byder til ved behov og evt. syge ponyer) 

• Partsansvarlig - Marian og Vibeke 

• Arrangementer - Vibeke  
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• Hjemmeside og Facebook - Birgitte og Nina  

• Skilte - Birgitte  

 

 

5. Ponysituationen:  

 

• Der er modtaget ansøgning om hyggepart til Jessica pr 1.11.20 vedkommende får tildelt 

parten.  

 

• Udmugning hos ponyer uden parter: 

Vio: Nina tager udmugning i ulige uger & Birgitte i de lige uger. 

Jessica: ny part fra kommende weekend.  

Mira: Birgitte tager i lige uger & Vibeke i ulige uger. 

Pasco: Det forventes, at der er en ny part, hvorfor fordeling udmugning afventes.   

 

• Pleje og genoptræning af skadede ponyer: Vi rådfører os med dyrlægen ifht Vio og 

genoptræning.  

 

• Status på klipning og skridttæpper/dækkener:  

Jessica og Diablo mangler klip. Ligesom Marian kigger efter nyt dækken til Jessica og 

Castello.  

 

6. Ridehuskort – hvad betyder det? 

Punktet flyttes til næste møde!  

 

Næste møde den 24.11.20 kl 18.00 

 

 

 


