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Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub 

Tidspunkt: Torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00 

Sted: Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A 

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

Afbud: Camilla 

 

Referat 
 

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

Aftalerne i skemaet nedenfor er opdateret. 

 

2. Arrangementer 

a. Fastelavn d. 26. februar v/Lasse 

Janni, Vibeke og Lasse er med på dagen. 

Lasse har styr på aktiviteter, og Helene bager fastelavnsboller. 

Felix står i bod. 
 

b. Byfest – ponyridning?  

Fredag d. 10. el. lørdag d. 11. juni el. Grundlovsdag (vi har ridelejr d. 3.-5. juni) 

Vibeke giver besked til Morten, at vi kan lørdag formiddag/middag m. 4-5 ponyer. 
 

c. Klubtur til Hest og Rytter 10.-13. marts? 

Dette fremgår af årshjulet, men er mere tænkt som en information om 
arrangementet. Klubben arrangerer ikke noget. 

Vibeke laver et opslag på Grejs Rideklubs facebook-side. 
 

3. Generalforsamling, herunder formandskandidat 
a. Indkaldelse inkl. dagsorden og hvem der er på valg (se udkast) 

i. Udkastet er rettet til og sendes til Janni. 
ii. Janni sender indkaldelsen til medlemmerne pr. mail sammen med Birgittes 

brev. 
b. Årsberetning 

i. Vibeke laver et skriftligt udkast og sender det til godkendelse i bestyrelsen, 
og Lasse fremlægger årets gang på generalforsamlingen. 

c. Regnskab 
i. Janni fremlægger regnskabet på generalforsamlingen. 

d. Dirigent: Lasse spørger, om Mikkel vil påtage sig opgaven. 
e. Referent: Da sekretæren ikke kan deltage i generalforsamlingen, vil vi spørge 

Camilla fra bestyrelsen. 
 
Klublokalet er booket i Grejs Kulturcenter. 
Bestyrelsen mødes kl. 18.30 og medbringer kaffe og kage. 
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4. Status på nye lamper 

Elektrikeren har fundet en anden leverandør, men det forventes fortsat, at lamperne 
kommer i uge 9-10. 

Installationen vil kræve, at ridehallen er lukket, men formentligt i løbet af dagen. Lasse 
laver opslag i staldgruppen, når vi ved, hvornår det bliver. 

 

5. Indluk - respons på opslag 

Der har ingen reaktioner været på opslaget om indluk – vi har derfor fortsat en udfordring. 

Det foreslås, at vi spørger Camilla Søe, om hun kan lukke ind om tirsdagen, så længe hun er 
på barsel? Vibeke spørger. 

 

6. Ponystatus 

a. Aktuelt  

i. Spirit til Højgaard d. 1/3 

Brian kører til Århus med ham fra Grejs, venter på ham og tager ham retur. 

Lasse undersøger med trailer. 

Passet ligger ved SEGES. 

Janni kommer og hjælper med at læsse kl. 10. 

Spirit skal være ude af undervisningen min. 10 dage efter behandlingen. 

 

ii. Pause til Scooby 

Scooby er ude af undervisningen i uge 8 og 9 og får medicin for hosten, men 
er ikke syg og smitter ikke. Det har muligvis noget med det kolde vejr og 
svampesporer at gøre. 

Efter uge 9 må der vurderes igen. 

 

iii. Merlin: Amalie Enemark er interesseret i en part og rider ham fint. Amalie 
passer ham næste weekend, hvorefter Vibeke afklarer, om det er en 
mulighed. Det betyder, at vi skal slå Castello op, muligvis pr. 15. marts. 
 

iv. Miss P har fortsat en ledig part, men passes p.t. af Spirits parter, som gør 
det godt. 

 
v. Filli kræver p.t. behandling for sur stråle og muk samt gjordsår. 

 

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

Janni spørger, om Camilla vil lægge oversigten i bestyrelsesgruppen. 
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c. Ledige parter + udmugning 

Miss P tages af Selma og Stephanie i de lige uger. 

Amalie og Thyra tager Merlin de næste to weekender. 

 

d. Fodring 

Tages op igen, når det er relevant. 

 

7. Opfølgning på partsmøde og gode ideer 

 
a. Ideer til parterne er lagt i partsgruppen – skal vi gøre yderligere? 

Ideerne er lagt op – nu må parterne selv tage affære, hvis de ønsker arrangementer. 
 
Heidi og Camilla vil gerne lave filmaften, og i den forbindelse kunne der lægges op 
til at spørge, hvem der vil stå for det næste arrangement. 

 
b. Ideer til bestyrelsen 

- Ryttermærker   
1. Se nedenfor 

- Kursus – f.eks. i forbindelse med ridelejr  
1. F.eks. Malou Bødker? Vi beslutter at afvente planlægning af ridelejr. 

- Mulighed for at booke undervisning både alene og sammen 

1. De er velkomne til at booke  

- Privat undervisning i spring  
1. Janni spørger, om Ditte vil lave springundervisning i påsken - ellers 

kan Julie få tilbuddet. 

- Tur ruter  
1. Udskydes. 

Kan vi realisere nogle af disse forslag?  

Se bemærkninger ovenfor. 

 

8. Hjemmeside  

a. Hvordan ser det ud med ny hjemmeside?  

Den gamle side udløber til juni, hvor den nye side skal være helt klar. 

Heidi holder bestyrelsen orienteret. 

b. Upload af referater 

Ingen af os kan uploade til den nuværende hjemmeside, så Vibeke skriver til Finn og 
beder ham lægge referaterne på hjemmesiden inden generalforsamlingen. 

 

9. Stævnemedlemskab uden brug af ridehallen? 

Det koster 250,- pr. år. Her kan man kun stille op til stævner i GJK’s navn, men du må ikke 
deltage i klubmesterskab eller benytte ridehuset til ridning. 
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10. Evt. 

SupportUs er slettet. Næste gang skal vi bruge Bambusa, som er mere fordelagtig. Janni har 
kontakt. 

 

Næste møde er mandag d. 28. marts kl. 19 i Kulturcenteret. 

Generalforsamlingen er d. 31. marts kl. 19 samme sted. 

 

Aftaler (opdateret 24/2-22) 

Opgave Ansvarlig Beslutningsdato Deadline 

Bestyrelsesopgaver – hvad ligger der i 
disse? 

? 19.5. 2021 ? 

Ridehuskort/facilitetskort: 
Beskrivelse lægges på hjemmesiden 

Vibeke 19.5. 2021 1.3. 2022 

Førstehjælpskursus – opfordre 
undervisere til deltagelse 
Søgt TrygFonden og afventer datoer 

Janni og Marianne L 21.6.2021 1.4. 2022 

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

Julie 21.6.2021 1.4. 2022 

T-shirts med klublogo? Lasse 4.11.2021  

Ryttermærker 1, 2 og 3 

- Alle kan være med fra 7 år 

- Alt materiale kan hentes på DRF 

- Vi afventer datoer fra Julie 

Janni og Julie 3.2.2022 1.4.2022 

Kæpheste-hyggedag for alle Camilla 3.2.2022  

Hygge-aften for parter Camilla og Heidi 3.2.2022 1.4.2022 

Opdatering af foldere (nye priser mm) Vibeke 3.2.2022 1.4.2022 

 


