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Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub d. 25. februar 2021 

Deltagere: Janni, Marian, Vibeke og Birgitte (ref.) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dagsorden 

Referatet fra 28. januar 2021 godkendes 

 

2. COVID-19 situationen: Hvad gør vi? Er der ændringer? 

Vi må stadig ikke tilbyde indendørs undervisning, kun udendørs er mulig, men der er ingen 

lys. Så vi kan højst nå et hold pr dag, hvilket ikke giver mening. Desuden er der stadig halte 

ponyer, vi skal tage hensyn til. 

Forsamlingsforbuddet i stald og ridehus er stadig 5 personer. 

 

3. Elevskolen  

a. Forældrebrev 

Forældrebrev om nyeste Covid situation – Janni og Marian sørger for at sende ud til alle.  

 

b. Konkurrence 

Der er kommet 7 tegninger i tegnekonkurrencen– Julie vælger 3, som kan komme med i 

stalden og bruge lidt tid med hestene. 

 

4. Ponysituationen  

Status, motioneringsplan og aktivering af ponyer uden part 

Diablo og Vio må kun trækkes, Cikala er påbegyndt skridt med rytter, Pasco øger trav hver 

dag og forventes galop i weekenden.  

Aktivering af ponyer uden part: Vio mangler ofte aktivering, Birgitte skal nok hjælpe. Det 

går fremad med Mira, og balancen er blevet bedre Skal der udbydes part på Mira, tilbyder 

Julie at hjælpe, da hun kender Mira godt.  

Dyrlæge i morgen på Cikala og Vio. Cikala er blevet gennemtjekket og er i bedring. Cikala 

og Pasco kommer tilbage på 100% igen.  

Vi skal finde en løsning med Diablo, Vio og Jessica, som p.t. ikke kan deltage i 

undervisningen. Desuden skal der ses på økonomien og de langvarige skader 

 

Vi tager endelig stilling til ponyerne på næste møde og laver evt. en prioriteringsliste. 

 

5. Undervisere  

Det er endnu uklart, hvornår vi kan åbne for undervisning, og Julie har tilbudt at indtræde 

som underviser i en tid som erstatning for Emily. Så vi venter med at søge en ny underviser, 

indtil vi ved, hvad fremtiden bringer. 

Vi skal have afklaret, om de øvrige undervisere er klar til at undervise. Marian laver et skriv i 

undervisergruppen, så vi kender status. 
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6. Bestyrelsen  

a. Fordeling af opgaver 

Vi skal have fordelt opgaver fra Nina, som desværre har valgt at stoppe. Vibeke 

overtager sekretæropgaven fremover. Udstyr og sadler mv.; her må vi hjælpe hinanden 

indtil efter generalforsamlingen, hvor vi forhåbentlig får nye i bestyrelsen og opgaverne 

kan fordeles på ny. 

b. Samarbejde 

Der er plads til forbedring i samarbejdet, og vi skal passe på, at tonen ikke bliver hård. Vi 

skal finde fælles fodslag, for vi kæmper alle for samme sag. Vi er alle forskellige med 

forskellige baggrunde, og der skal være plads til alle. 

Det er vigtigt, at vi taler sammen og også drøfter de ting, vi synes er svære, og bliver 

man trådt over tæerne, skal vi sige det og få det løst. 

 

c. Sadelmager 

Janni har undersøgt det, og en abonnementsaftale er for dyr p.t.; 3000 kr. pr. hest pr. 

år, minimum 4 heste. Det er en dyr aftale, men kunne på sigt være en god løsning, når vi 

i fremtiden har plads til det i økonomien. 

Lige nu har vi brug for en, der kan komme ud og hjælpe med at gennemgå det udstyr, vi 

har allerede, og vurdere, hvad der virker, og hvad der kan bruges.  

Det koster ca. 600-800 kr. for en, der kommer ud, sikkert mere hvis det er flere 

heste/ponyer. 

Vi afventer status fra dyrlægen i morgen og forsøger at lave en prioriteringsoversigt til 

næste møde, så opgaven kan sættes i gang. 

 

d. Hjemmesideopdatering 

Birgitte arbejder på at lægge de sidste referater ind og at få ændret åbningstiderne på 

forsiden. Under referater kan vi evt. få lavet faner med hvert år, så det bliver mere 

overskueligt.  

Tjek hjemmesiden, hvad der står om ridehuskort. 

 

e. Partsguide og partsmappe 

Vibeke og Marian arbejder med partsguide, og den skal sammenholdes med 

partsfolderen og partskontrakten. Et arbejde, der tager lidt tid.  

Der arbejdes ligeledes på en partsmappe med laminerede sider - den skal stå i 

kasserummet, og den skal indeholde informationer om sur stråle, hvordan lægges et 

dækken osv.  

 

f. Ridehuskort 

Vibeke har arbejdet på en beskrivelse af, hvad er et ridehuskort, og hvad indebærer det. 

Det er primært henvendt til private ejere af heste eller andre udefrakommende, der ikke 

er medlem af klubben. Beskrivelsen udarbejdes med henblik på at eliminere tvivl om 

betaling osv. 

Vibeke retter til og sender rundt til resten af bestyrelsen for kommentarer. 

 

7. Generalforsamling 2021 

a. Årsberetning og årsregnskab 

Marian noterer relevante punkter for året og efterspørger input til årsberetningen. 

Janni afventer kommunen for afslutning på årsregnskabet. 
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b. Nye kandidater 

Vibeke og Birgitte laver et opslag til Facebook, så vi kan få gjort opmærksom på, at vi 

har brug for flere hænder til at løfte bestyrelsesopgaven. 

c. Vedtægtsændringer 

Janni gennemgår og kommer med tilføjelser, vi andre gennemgår efterfølgende og 

kommenterer yderligere. Forslag til vedtægtsændringer skal være klart til 

generalforsamlingen. 

 

d. Partsopgaver for private 

Tømning af lortespande i ridehallen, bør private komme med i turnusordningen?  

Det diskuteres og vurderes, at det skal med på næste staldmøde.  

Tømning af lortespande på udendørsbanen er Camilla og Mikkels ansvar. 

 

e. Planlægning 

Det praktiske omkring planlægning af generalforsamlingen d. 25. marts 2021 tager vi på 

næste bestyrelsesmøde d. 16. marts, da vi endnu ikke ved, om vi overhovedet må 

mødes. 

 

8. Næste møde 

Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 18.30 hos Birgitte. 

 

9. Evt. 

a. Ønske om springtider –  lige nu er det svært, fordi vi stadig kun må samles 5 

personer, og det er i forvejen svært at få rideplanen til at gå op. Men det kan 

muligvis lade sig gøre at finde en tid ud i fremtiden og notere det i rideplanen. 

 

b. I særlige tilfælde kan ridehuskort købes for mindre end et år, hvis en hest er skadet 

eller syg - Janni tager kontakt i disse tilfælde. 

 

c. I den midlertidige rideplan er det vigtigt, at man overholder sin bookede tid. Der er 

skrevet flere opslag på Facebook, så det diskuteres, om der skal sendes remindere ud 

til dem, der altid kommer for sent til deres ridetid. De har i flere tilfælde fået 

mundtlig besked. 

 

d. 8 elever har benyttet sig af muligheden af at indbetale 100 kr. mindre i sidste måned.  

Janni tager fat i dem, der stadig ikke har betalt og giver dem en frist på 8 dage, ellers 

må vi se dem som udmeldt af klubben. Når vi åbner for undervisning igen, må de 

komme bagerst i køen og udligne det forfaldne beløb, før de kan komme i 

betragtning som elever igen. Der er stadig en venteliste, og vi skal holde fast i, at 

klubben stadig har et godt rygte. 

 

e. Marian ønsker at stoppe som formand i bestyrelsen, det er vi i resten af bestyrelsen 

rigtigt kede af, og vi har givet hende betænkningstid indtil næste møde. 


