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Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub d. 16. marts 2021 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt dagsorden 

Godkendt med rettelser. 

 

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

Vi afventer næste pressemøde. 

 

3. Elevskolen – kan vi tilbyde noget? 

Muligheder for undervisning i form af færre hold og alternativ undervisning drøftes. 

Evt. tilbud om ryttermærke 3 for elever fra 12 år og opefter samt intromærker til elever under 12 

år. 

Underviserne indkaldes til et afklarende møde om mulig undervisning – mødeforslag d. 25. marts 

kl. 18 med pizza og sodavand. Emner: 

- Hvordan kan vi starte op? 

- Hvilke scenarier kan vi forestille os? 

 

Udmeldinger? 

Kun få har meldt sig ud, men der kommer flere spørgsmål. 

 

4. Ponysituationen: Status – stillingtagen  

Vi har sagt farvel til Vio og skal finde en erstatning. 

De øvrige ponyer holdes i gang af parterne. De opfordres til at komme udenfor og nyde det gode 

vejr, så ponyerne vænner sig til at være udenfor. Marian skriver. 

 

5. Undervisere: Status? 

Se punkt 3. 

 

6. Sadelmager – prioritering af ponyer 

Vi venter med at få sadeltjek til ponyerne er kommet i gang med undervisning, men vi skal ikke 

glemme det – måske til efteråret. 

 

7. Generalforsamling 2021:  

Holder vi fast i datoen 25. marts?  
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Nej – ny dato følger efter forventet presseudmelding d. 23. marts – foreløbig ny dato d. 6. maj. 

 

Årsberetning og årsregnskab:  

Der er ændret i beregning vedr. lokaletilskud fra kommunen, så vi afventer kommunens melding. 

 

Opslag om nye kandidater: Ingen nye input. 

 

Vedtægtsændringer: De nuværende gennemgås, og Vibeke tager kontakt til DRF for nærmere 

afklaring.  

De gamle sikkerhedsregler for klubben sendes rundt (Vibeke). 

 

8. Ridehuskort – godkendelse af dokument 

Vibeke har lagt dokumentet op i bestyrelsesgruppen – alle må gerne tage stilling til dokumentet. 

 

9. Årshjulet 2021 – godkendelse og publikation? 

Årshjulet er godkendt, men flere arrangementer er desværre aflyst pga. Corona. Årshjulet er derfor 

ikke officielt, men Marian lægger dokumentet i bestyrelsesgruppen. 

 

10.  Næste møde 

Der aftales et kort møde online d. 23. marts kl. 19 mhp. udskydelse af generalforsamling. 

Desuden afholdes undervisermøde d. 25. marts kl. 18 på rideskolen. 

Næste regulære møde er d. 27. april kl. 18.30. 

 

11.  Evt. 

Rabatter: Der er ikke rabat ved tilmelding af to eller flere børn til elevskolen, men der er rabat, 

hvis et barn deltager på flere undervisningshold. 

 

Stævnemedlemskab: Det undersøges, om klubben kan tilbyde et stævnemedlemskab (Janni). 


