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Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub d. 17. august 2021 

Tidspunkt: Tirsdag 17. august kl. 19.00 

Sted: Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A 

Deltagere: Lasse, Heidi, Birgitte, Janni og Vibeke (ref.) 

 

Referat 
 

1. Opfølgning fra sidste møde 

Se skema nedenfor 

 

2. Ponysituationen v/Janni 

Hvordan kan vi løse gjordsår-problemer ved Spirit og Scooby? 

Spirit skal tabe sig og skal ride uden sadel lidt tid. Scooby låner p.t. gjord af Kristine med 
lammeskind. Selmas mor vil kigge på mulighed for at sy lammeskind til gjorde. Janni og 
Camilla kigger på gjorde snarest. 

Loti skal trænes på balancen og i muskulaturen og skal have masser af sadeltimer (ridning). 

Vigtigt med beskeder til underviserne, så de kan tjekke efter inden timerne. 

Cikala har lange udsigter, så det drøftes, hvad der kan gøres. 

 

3. Undervisersituationen v/Birgitte 

Tilstedeværelse af bestyrelse i løbet af ugen 

Følgende er nu på plads: 

Emmelie mandag – her skal der være en voksen frem til 4. oktober 

Nadia tirsdag 

Laura onsdag 

Kristine torsdag 

 

Birgitte informerer underviserne om privatundervisning og giver besked, så Vibeke 
efterfølgende laver et skriv i partsgruppen. 

 

4. Økonomi v/Janni 

Hvem kan ringe rundt og skaffe sponsorer? 

Janni vil gerne prøve at ringe rundt til sponsorer. 

Kan vi evt. lave en sponsortavle som i f.eks. Skærup Zoo? 

Urtefarm; der kommer et display med hestebolcher i rytterstuen. 

Der er fortsat økonomiske udfordringer, der skal løses snarest muligt. 
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Der er søgt diverse fonde og hjælpepakker. 

Uddeling af skraldeposer ultimo september 

Backyard PiKNik party – nattevagter, 11. september kl. 12-22??? Vibeke kontakter Thomas 
fra Vejle kommune 

Julekalendere og til/fra kort – omkring uge 42  

 

Fordeling af elever på holdene: 

Der sker rokeringer, og eleverne fordeles bedst muligt. 

Der oprettes et ekstra dressurhold om onsdag i stedet for et kombihold, som starter pr. 1. 
september. 

 

5. Indluk v/Birgitte 

De nye undervisere tager indluk man-onsdag. 

Torsdag skal bestyrelsen hjælpe så vidt muligt. 

Frem til omkring efterårsferien tager Camilla selv de private – derefter skal vi finde en 
løsning. 

 

6. Opfølgning på sommerfold v/Janni og Vibeke 
 
Nogle parter er kommet let omkring opgaverne – der har manglet vand, og mange ponyer 
har manglet grimer, og en enkelt er sprunget over tilsyn. 
 
Opstart af undervisning meget tidligt i forhold til sommerpausen, så det er svært at nå at 
gøre ponyer klar til sæsonen. 
 
Vigtigt at hænge listen over tilsyn op tidligere. 

 

7. Status på ledige parter v/Vibeke 

Vi har p.t. 3 ledige parter, og så slår vi 2 mere op snarest. 

Godkendelse af partsfolder: Den godkendes, og Vibeke printer en stak. 

3-sidet folder med Velkommen til Grejs Rideklub skal tjekkes for priser og skal printes, når 
den er godkendt. 

Lasse kigger på holdere til folderne i stalden. 

 

8. Ridelejr fra 10 år og op 
Dato fredag d. 3. sept.- 5. sept. 2021 
Tovholder? 
Planlægning? 
 
Teorien bag ryttermærkerne skal gerne være gennemgående i ridelejrene er tidligere 
nævnt. 
Mulighed for overnatning på loftet? 
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Involvering af aktivitetsudvalget? 
 
Flere indslag blev vendt og diskuteret, og Birgitte arbejder videre med forslag og skriver til 
aktivitetsudvalget. 
Lasse står for overnatningsfaciliteter og morgenmad. 
Vibeke står for madkoordinering samt kage og snacks. 
 
 

9. Efterårsstævne - klubmesterskab 
Dato 25. sept.-26. sept. 2021 
Tovholder? 
Planlægning? 
Sponsorgaver? 
 
Janni skriver til aktivitetsudvalget omkring proportioner til invitation og hjælp til at 
arrangere. 
Datoen blev diskuteret, men det er svært at finde aternativer. 
 
 

10. Hjemmesiden 
Sikkerhedsregler (ny version skal på), brandregler og nye vedtægter ligger under Referater. 
Beskrivelse af ridehuskort skal lægges på hjemmesiden. 
 
Vibeke sender de nyeste dokumenter til Birgitte. 
 

11. Opgaver fra tidligere 

Opgave Ansvarlig Beslutningsdato Deadline 

Billeder og beskrivelse af 
bestyrelsesmedlemmer til brug for 
hjemmesiden 

Alle skal skrive 

Sendes til Vibeke 

19.5. 2021 1.9. 2021 

Bestyrelsesopgaver – hvad ligger der i 
disse? 

Heidi og Birgitte 19.5. 2021 1. 1. 2022 

Ridehuskort/facilitetskort: 
Beskrivelse lægges på hjemmesiden 

Birgitte 19.5. 2021 1.10. 2021 

Sikkerhedsregler, brandregler og 
vedtægter samt nye ordensregler 

Vibeke og Birgitte  1.10.2021 

Førstehjælpskursus – krav til 
underviserne? Opfordre til deltagelse 

Janni og Marianne L 21.6.2021 1.11. 2021 

Udbyde ryttermærker, som ikke er et 
krav mere? 
Vil underviserne stå for det? 

På undervisermøde 21.6.2021  

Opsadlingskurser – lørdag 
formiddage? 
Evt. filme og lægge på YouTube 

Birgitte 21.6.2021 1.10. 2021 

Hvilke punkter er ikke beskrevet i 
kontrakten? 

Birgitte og Vibeke 
kigger nærmere på 
dette. 

21.6.2021 1.10. 2021 
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Afventer vurdering fra kommunen 
(Janni) 

Nye elever - kontrakt at en forældre 
enten er med i aktivitetsgruppen, eller 
bruger 4 timer pr. kalenderår på 
frivilligt arbejde, (medhjælper til 
arrangementer, indsamlinger, 
sponsorater, skraldeposeuddeling, 
julekalendersalg osv.) 

I stedet for en kontrakt kan det 
formuleres som en forventning. 

Desuden skal opgaverne beskrives, så 
de er til at gå til. 

- 21.6.2021  

 
   

 
   

 

12. Evt. 

Skilt på badeværelset med info om, at badeværelset ikke skal anvendes til at lave mash og 
skylle støvler – brug i stedet spiltovet – Lasse kigger på det. 

 

Træktove? Der ligger nogle stykker i sadelrummet 

Birgitte og Vibeke mødes og rydder op i skabene 

 

Næste møde: Tirsdag d. 14. september kl. 19 i kulturcenteret 


