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Bestyrelsesmøde i Grejs Rideklub 28.01.2021 

 

 

 

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

 

1. Opfølgning af Covid-19 situation og forlængelse samt status på ponyer/ heste  

 

Vio er igen halt, opslag er lavet i partsgruppen ang. træning. 

 

Marian har send uge 5 og 6 Partsrideliste ud i Partsgruppen, så alle heste har en rideplan for 

de næste uger. 

 

Vibeke har i stald gruppen lavet opslag om vigtigheden af overholdelse af Rideplan og at 

mødetiderne overholdes og vi ikke mødes flere end de 4 pr. tidsrum/stald/ridehal. 

 

Vibeke har lavet opslag i partsgruppen om at Parterne skal melde tilbage ang. behandling af 

surstråle samt genoptræning. 

 

Drikkevand på foldene. 

 

Birgitte – Hjemmeside – har fået adgang og lagt de første referater og sidste 

generalforsamling ind. Skal også have opdateret åbningstider. Jeg har lavet et skriv på 

Facebook bestyrelsesgruppen om Ordensregler, Partsopgaver, møde med aktivitetsgruppen 

mm også skal være på hjemmesiden? 

 

Birgitte – Lavet brev som skulle sendes til forældrene sammen med næste betaling. Men 

efterfølgende er det lavet om, så der alligevel kan gives rabat på elevbetaling? 

 

2. Underviser situation lige nu: Emily har sagt op og er stoppet, der søges ikke en ny før vi ved 

hvornår vi kan åbne. 

Charlotte er pt. Sygemeldt til 22.02.2021 

Ditte er i praktik i forbindelse med hendes studie/job. 

 

3. Punkter / Agenda - vi skal have fordelt følgende og have deadline på til næste møde: 

- Vedtægter – ændringer – tilføjelser pandemi 

- Dato for Generalforsamling 

- Økonomi – hver måned er vi i underskud – gennemgang og have fundet en løsning (evt. 

et ekstraordinært Lørdagsmøde hos en af os, da vi skal kunne sidde ved en PC) 

- Årshjul 

- Ridehuskort 

- Fonde 

- Reklameskilte til ridehus 

- GDPR – afkrydsningsmappe i kasserummet skal låses ind 

- Sadelmager prioriteres – Janni tager den første kontakt – Spirit – Diablo – Mira 

- Halte Ponyer/Heste 
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- Regler – spring private i hallen i hverdagen 

 

Næste møde den 25.02.21 kl 19.00 online 

 

 

 


