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Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub den 8.1.21 

 

Deltagere:  

Janni, Vibeke, Birgitte, Marian og Nina – ref.  

 

Dagsorden:  

1. Referat fra onlinemøde den 14.12.20: 

 

2. Corona situationen:  

Restriktioner, afspritning, afstandstagende m.m. 

 

Skema til ophold i stalden –  

Afklaring med Stald Overbygaard i forhold til antal på grunden:  

 

Ved opdateringer på div. opslag på Facebook, skal der  

 

3. Pony situationen:  

Violetta er i gang med genoptræning, også med galop. Kristine har tilbudt, at ride 

hende op, så hun bliver rettet til og kan gå i elevskolen. 

 

Diablo er i gang med genoptræning.  

 

Pasco er i gang med skridt i 10 dage, herefter trav, og forventes at kunne være i let 

galop til opstart.  

Pasco skal have medicin i lørdag og søndag. ca. kl. 15.30 – 300 kg. Janni giver dette.  

 

Mira får mere intensiv undervisning ved Tyra.  

Der skal ryddes op i forhold til sadler og fortøj – dette tager Janni og Nina sig af.  

 

Cikala går pt. på sygefolden, den der trækker Cikala hver dag, skal sørge for vand på 

folden. Parten i lige uger  

 

Birgitte muger ud ved Mira, Cikala og Pasco i lige uger.  

 

Det drøftes, at Tut, Mira, Spirit og Castello vil have særlig gavn af bom træning, 

hvorfor partsansvarlige kontakter underviserne, i forhold til om de vil træne dette 

med dem udenfor. Det aftales at parterne og deres forældre skal have dette vist via 

underviseren. 
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Det drøftes at både bomtræning og miljøtræning, kunne tænkes ind i den 

kommende undervisning fremadrettet også – dette drøftes på kommende underviser 

møde. 

 

4. Info til eleverne:  

Nyhedsbrev - Emilie stopper, Cikala er sygemeldt, info omkring hvordan det går fra 

vi lukkede ned og til nu. Billeder af ponyerne, måske en hilsen fra underviserne? 

Info og ”reklame” for Mira. 

Alle sender evt. billeder og info til Nina, som laver udkast til nyhedsbrev. 

 

Økonomi:  

Der har været enkelte som har meldt sig ud af klubben pga. corona.  

Janni kigger på, om vi kan søge evt. hjælpepakker eller lign. og vender tilbage til 

bestyrelsen.  

 

5. Evt.  

Salg af Violetta – det drøftes at hun har en god alder og at hun med genoptræning 

og evt. en let voksen der kan varetage opgaven. Der kan evt. slået opslag herom op, 

i div. facebook grupper.   

 

 

Punkt til kommende bestyrelsesmøder:  

Kommende ændringer til vedtægterne i forhold til Pandemier – Nina laver udkast 

Rettet datoen i vedtægterne 

 

Præsentation af partsopgaver og guid ved Marian og Vibeke 

Ridehuskort ved Vibeke 

Ordensregler – hænges op på området, ligges på facebook i div. grupper og på 

hjemmesiden.  

 

Næste møde:  

Såfremt der åbnes op for elevskole næste møde, online den 17.1.21 kl. 13.00 – Nina sender 

link.  

Såfremt der ikke lukkes op for elevskole, afholdes næste møde den 28.1.21 kl. 19.00 online 

– Nina sender link. 


