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Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub 

Tidspunkt: Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19.00 

Sted: Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A 

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

 

Referat 
 

1. Siden sidst (emner, som ikke fremgår nedenfor) 

Intet til referat 

 

2. Hjælperpigeordningen 

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at stå til ansvar for pigernes 
tilstedeværelse i stalden uden voksenopsyn, og ordningen foreslås ophørt i forbindelse med 
vinterferien. Underviserne er dog velkomne til selv at arrangere hjælp. 

Camilla formulerer en besked til underviserne, mens Janni og Vibeke tager hånd om 
hjælperpigerne.  

 

3. Ryttermærker 

Janni er i kontakt med DRF vedr. dommer til ryttermærker. 

Julie vil gerne stå for afholdelse, hvis det foregår med diplomer og dommer udefra, men der 
skal være nogen til at stå for det praktiske. 

Ryttermærke 3 er mest realistisk, men vi skal afklare, om der er et alderskrav på 13 år, eller 
om det er fjernet. 

Janni holder os orienteret. 

 

4. Arrangementer 

a. Kort evaluering af juleshow 

Godt show med god opbakning og overskud 

Dejligt med engagerede elever og undervisere ;-) 

b. Fastelavn d. 26. februar 

Ingen ridning, men kom og hils på ponyerne. 

Vi afholder tøndeslagning og kåring af bedst udklædt, og boden er åben. 

Vibeke laver en invitation, og Lasse er praktisk tovholder. 

c. Kæpheste-hyggedag for alle 

Camilla vil gerne arrangere en hyggedag med kæpheste en formiddag. 

Camilla finder en dato, og Janni vil gerne sørge for saft og kage. 
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d. Hyggeaften for parter 

Heidi og Camilla vil gerne arrangere en hyggeaften med pizza og film, og de melder 
en dato ud. Resten af bestyrelsen hjælper gerne. 

 

5. Formandsposten 
Bestyrelsen har modtaget en opsigelse fra formanden Birgitte, hvorfor klubben p.t. ikke har 
en fungerende formand. 
Det er ikke muligt at konstituere en formand i den siddende bestyrelse, og ifølge DRF skal 
der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, der skal varsles med mindst 14 dage. 
 
Vibeke udarbejder en indkaldelse med en forklaring om, at bestyrelsen er velfungerende, og 
hvad det er, en formand skal kunne, og det skal også forklares, hvad alternativet til ingen 
formand er. Indkaldelsen sendes hurtigst muligt ud til godkendelse i bestyrelsen. 
 
 

6. Generalforsamling 
Afventer ovenstående. 
 

7. Status på nye lamper 

Vi afventer fortsat en løsning fra Vejle kommune, men elektrikeren regner med at gå i gang i 
uge 9-10. 

 

8. Indluk efter vinterferien 

Det er meget svært at finde en person, der kan varetage opgaven, men vi vælger at lave et 
opslag og søger en person på min. 16 år, der kan hjælpe med indluk. 

½ time mandag, tirsdag og torsdag. Løn 85,- i timen under 18, og 125,- over 18. 

Evt. mulighed for ekstra 1,5 time rengøring af toilet, kasserum og rytterstue. 

Vibeke laver opslag, og alle hjælper med at dele. 

 

9. Ponystatus 

a. Merlin 

Sadel er fundet, og ridning er aftalt i weekenden. 

Herefter forventer vi, at han kan gå en time om dagen. 

Han er meget spinkel og skal både trænes og fodres godt. 

 

b. Oversigt over brug af ponyerne i undervisningen (Camilla) 

Intet nyt 

 

c. Ledige parter + udmugning 

Vi forventer snarest at kunne lave et partsopslag på Merlin. Janni sørger for 
udmugning hos Merlin. 
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Miss P er slået op igen, og vi håber, at flere har prøvet hende og kunne være 
interesserede. 

Miss P er afsat til Spirits parter i uge 7, når Spirit skal have revet tænder ud og 
efterfølgende have en pause. 

Lasse tager udmugning hos Miss P de lige uger, når vinterferien er ovre. Evt. kan 
Emma prøve at ride hende lidt. 

 

d. Fodring 

Det sker af og til, at elevponyerne mangler wrap og vand i baljerne på folden. 

Flere ponyer, herunder Merlin, Miss P (mere aktiv) kunne godt bruge lidt mere 
foder. 

Camilla skriver i Messenger-gruppen med Stald Overbygaard. 

 

10. Opfølgning på partsmøde og gode ideer 

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? 
Vibeke lægger forslagene ind i partsgruppen. 
 
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? 

Tages på et senere møde. 

 

11. Hjemmeside  

a. Ny hjemmeside?  

Heidi er ved at kigge på det. 
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Referater skal på den nuværende hjemmeside, men ingen kan lægge det på. 

 

b. Prisoversigter? 

Stævnemedlemskab til 250,- uden brug af ridehallen 

En fleksibilitet ift. underviserne 

 

12. Opdatering af foldere (nye priser m.m.) 

Vibeke kigger på dette. 

 

13. Evt. 

Næste møde lægges i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling – torsdag d. 
24. februar kl. 19. Heidi booker kulturcenteret. 

 

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 

Førstehjælpskursus – opfordre 
undervisere og hjælpere til deltagelse 

Janni og Marianne L 21.6.2021 1.3. 2022 

Opsadlingskurser – lørdag 
formiddage?  
8. januar er aflyst grundet Corona – 
ny dato til marts? 
Evt. filme og lægge på YouTube 

Janni og Camilla 21.6.2021 1.10. 2021 

Gratis kursus i førstehjælp til heste – 
rideskolepakker inkl. kurser? 

Vibeke og Janni 4.11.2021  

T-shirts med klublogo? Lasse 4.11.2021  

    

 


