Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub
Tidspunkt: Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 19.00
Sted: På video
Deltagere: Lasse, Heidi, Camilla, Janni og Vibeke (ref.)

Referat
1. Opfølgning fra sidste møde
Se desuden skema nedenfor.
Da mødet blev holdt online, tog vi de mest presserende punkter og udskød resten til næste
møde.
2. Opfølgning på undervisermøde d. 7. december:
-

Bytning af ponyer? Information om hvem man rider næste gang. Mail til alle
Ryttermærkekurser?
Hjælperpiger - hvad bruges de til?
Indluk?
Priser?
Elevskole Cup

Indluk og løn – det er kun Ditte, der får løn for indluk om onsdagen.
Udstyr er der fulgt op på.
Hjælp til at løbe med ponyer om tirsdagen – Anna C og Thyra hjælper.
Et skriv eller en retningslinje om, at det er underviserne, der bestemmer, hvem der rides på.
Det er for alles bedste at skifte ponyer en gang imellem, og nu kan vi igen lade børnene
prøve nogle forskellige ponyer. Vibeke laver udkast til dette skriv – deadline 1. februar.
Ryttermærker – tages på næste møde
Hjælperpiger – det er tilladt for underviserne at bruge pigerne til at løbe, men der skal altid
være en hjælper i stalden, når der er behov for dette. Janni og Vibeke indkalder til
hjælperpigemøde.
3. Arrangementer
a. Kort evaluering af juleshow
Udskydes
b. Årshjulet
Vibeke sender det rundt
c. Fastelavn d. 26. februar
Udskydes
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4. Udmelding om formand
Janni kontakter DRF
5. Deltagelse i Lokalrådets nytårskur d. 1. februar
Heidi og Lasse deltager.
6. Nye lamper
8-10 ugers leveringstid.
Janni melder til kommunen, at projektet er sat i gang, og at vi forhåbentligt fortsat
kan få tilskud.
Evt. starte med lamperne udenfor og i kasserummet.
7. Projektlederforløb KAPOW
Ikke relevant
8. Indluk i vinterferien
Vibeke skriver i partsgruppen sammen med et skriv om fordeling i uge 7
Spirit er ude grundet tænder, men de kan evt. tage Miss P.
9. Ponystatus
a. Silver
Sendes retur. Der ledes efter en ny.
b. Oversigt over brug af ponyerne i undervisningen (Camilla)
Tut, Scooby og Spirit bruges ofte mere end 2 gange dagligt.
Castello og Miss P bruges for lidt, og Loti tages der efter aftale hensyn til.
Camilla skriver til underviserne om at bruge Miss P 2 gange dagligt i en måned –
herefter tages stilling til fortsat anvendelse. Desuden er det en mulighed at opdatere
underviserne med brug af ponyerne.
c. Ledige parter + udmugning
Mulighed for ½ part på Loti?
Miss P tages af Alberte i denne weekend, også udmugning
Lave nye opslag på de ponyer, der ikke har part - Vibeke
Janni muger hos Silver
10. Opfølgning på partsmøde og gode ideer
Punktet udskydes til næste møde
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Ideer til partsgruppen
- Lave andre sjove ting med hesten end ridning – f.eks. jordarbejde med redskaber
(miljøtræning)
- Sociale arrangementer for parterne
- Udflugter med fælles kørsel – f.eks. til hingstekåring i Herning
- Udflugter for parter og elever
- Fælles skovtursridning eller andre rideture – f.eks. ponygames
- Hygge med de andre parter og lære hinanden at kende, f.eks. deleparten
- Videoaften med pizza
- Lister over hvilke størrelser ponyer og heste bruger (til at bytte eller sælge/købe udstyr)
- Messengergrupper for hhv. lige og ulige uger, så man kan mødes derude på rideskolen
– kan man evt. bare skrive i partsgruppen?
Skal de lægges op i partsgruppen, så folk kan byde ind på dem?
Ideer til bestyrelsen
Ryttermærker
Kursus – f.eks. i forbindelse med ridelejr
Mulighed for at booke undervisning både alene og sammen
Privat undervisning i spring
Tur ruter
Kan vi realisere nogle af disse forslag?
11. Hjemmeside
a. Ny hjemmeside?
Udskydes
b. Prisoversigter?
Stævnemedlemskab til 250,- uden brug af ridehallen
En fleksibilitet ift. underviserne
Sættes på til næste møde
12. Evt.
Næste møde: Torsdag d. 3. februar kl. 19 i Grejs Rideklub.
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Aftaler (opdateret 4/11)
Opgave

Ansvarlig

Beslutningsdato Deadline

Bestyrelsesopgaver – hvad ligger der i
disse?

Heidi og Birgitte

19.5. 2021

1. 1. 2022

Ridehuskort/facilitetskort:
Beskrivelse lægges på hjemmesiden

-

19.5. 2021

1.1. 2022

Janni og Marianne L

21.6.2021

1.3. 2022

Janni og Camilla

21.6.2021

1.10. 2021

Vibeke og Janni

4.11.2021

Lasse

4.11.2021

Førstehjælpskursus – opfordre
undervisere og hjælpere til deltagelse
Opsadlingskurser – lørdag
formiddage?
8. januar er aflyst grundet Corona –
ny dato til marts?
Evt. filme og lægge på YouTube
Gratis kursus i førstehjælp til heste –
rideskolepakker inkl. kurser?
T-shirts med klublogo?
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