
   Bestyrelsesmøde Grejs Rideklub 24. november 2020 

 

Dato:   24. november 2020 

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

Afbud:  Nina M. Kristiansen 

 

Dagsorden 
1. Referater fra årets møder samt generalforsamlingen – på hjemmesiden 

2. Indluksplan for jul/nytår 

3. Årshjul for 2021 

4. Status på økonomi 

5. Forespørgsel om beskrivelser af opgaver/arbejdsfordeling, hvis en fra bestyrelsen udtræder – kan vi 
sætte det på et kommende møde i det nye år? 

6. Kan vi finde en dato, hvor vi i bestyrelsen ønsker hinanden god jul og går på juleferie? 

7. Møder for næste år – til og med marts (GF) 

 

Referat 

Ad 1. 

Det er vigtigt, at referaterne lægges på hjemmesiden – Birgitte og Nina ser på dette. 

Det kan også være en ide at lægge dem i Facebookgruppen Grejs Rideklubs bestyrelse, evt. indtil de 

kommer ind på hjemmesiden.  

Desuden skal hjemmesiden opdateres med aktuelle nyheder og ældre nyheder skal fjernes. 

 

Ad 2. 

Birgitte har lavet skema klar til at hænge op. 

Der skal formuleres en beskrivelse med forklaring på, hvordan man skal skrive sig på – hvad betyder parter, 

og hvad betyder hjælpere? 

Skemaet udarbejdes, da de nye parter skal oplæres i indluk, som kan være en partsopgave i ferier og ved 

behov. 

De nye parter skal have mindst 2 indluk i løbet af juledagene, og der må gerne være flere hjælpere på 

samme dag. 

Deadline for at skrive sig på skemaet er mandag d. 14. december.  

Vi tager evt. manglende udfyldelser med på mødet samme dag. 

 



Ad 3. 

Årshjul for 2021 - forslag 

Januar:  Ryttermærke 3 (Ditte) 

Februar:  Uge 7 (ingen undervisning) 

 Clinic for parter og private i uge 7 

Fastelavnsstævne 13. februar 

Marts:  Generalforsamling 25. marts 

April:  Forårsstævne 24.-25. april 

Maj:  Partsmøde om sommerrengøring og sommerfold 26. maj 

Juni:  Ridelejr for 10-16 årige d. 11.-13. juni 

Sommerfold torsdag d. 24. juni 

Sommerrengøring fra fredag d. 25. til søndag d. 4.7. (Camilla og Mikkel?) 

Juli:  Sommerferie 

August:  Hente fra sommerfold d. 1.-2. august – derefter smed osv. 

Elevskolen starter op d. 10. august 

September: Miniridelejr d. 4.-5- september 

Efterårsstævne 24.-25. september 

Oktober:  Efterårsferie (ingen undervisning) 

 Clinic eller agility for parter og private 

Partsmøde onsdag d. 6. oktober (obligatorisk) 

November:  Ryttermærke el. lign. 

December:  Juleshow lørdag d. 4. december 

Juleferie fredag d. 17. december- søndag d. 2. januar 2022  

Løsspring søndag d. 2. januar (ponyer skal have fri d. 31. og 1. januar) 

 

Ovenstående årshjul skal bekræftes af aktivitetsudvalget og Camilla og Mikkel. 

Hvem gør det? 

 

Ønske fra Marian: 

At vi afholder et møde for eleverne svarende til partsmøderne. 

Formålet er at høre elevforældrene, om de har særlige ønsker eller spørgsmål eller gode forslag til, hvad vi 

kan gøre bedre. 

 



Ad. 4 

Økonomi: 

Vi har endnu ikke modtaget indtægt fra uddeling af affaldsposer. 

Udarbejdelse af budget er en bestyrelsesopgave – vi foreslår at bruge et møde på at gennemgå budgettet 

og se på hvilke tiltag, vi kan gøre for at bedre økonomien. 

 

 

Ad 5. 

Hvordan forholder vi os, hvis en fra bestyrelsen udtræder, og vedkommendes opgave ikke er beskrevet? 

Kan vi lave beskrivelser af arbejdsopgaver/arbejdsfordeling, som også går det nemmere for nye 

bestyrelsesmedlemmer at overtage en opgave? 

Der er et ønske om, at vi afsætter f.eks. en lørdag/søndag i det nye år, hvor vi arbejder på dette samt 

udarbejder en plan for fondsansøgninger og økonomi. 

 

Ad 6. 

Sidste møde inden jul med opsamling inden juleferien og gløgg og æbleskiver. 

Løsspring skal vi også have på plads. 

På mødet findes mødedatoer frem til generalforsamlingen. 

Mandag d. 14. december kl. 18 i rytterstuen. 

Birgitte medbringer gløgg, og Vibeke medbringer æbleskiver.  

 

Ad 7.  

Det tager vi d. 14. december. 

 

Kommende mødedatoer: 

Forberedelse af julebanko: Fredag d. 4. december 

Mandag d. 14. december kl. 18.00 

 

 

 


