Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub
Tidspunkt: Mandag d. 28. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13A
Deltagere: Lasse, Heidi, Janni og Vibeke (ref.)
Afbud: Camilla

Referat
1. Generalforsamling
a. Ordstyrer og referent
i. Lasse og Janni afklarer.
b. Beretning
i. Skriftlig: Dækker perioden fra sidste generalforsamling og frem til denne
generalforsamling. Vibeke sætter beretningen op og lægger den i
bestyrelsesgruppen.
ii. Mundtlig: Lasse fremlægger. Fokusere på arbejdsopgaver for indsamling af
penge, fondsansøgninger, besværligheder med ponyer (køb/salg, sygdom
mv.) – hårdt arbejde og tak til alle for indsatsen.
c. Regnskab
i. Indtægter fra stævner mv. er inkl. affaldsposer og andre arbejdsopgaver.
ii. Kommunen har meldt ud, at vi næste år får ca. 100.000 mindre i tilskud end
vanligt.
iii. Regnskabet viser, at vores lejeudgifter er skruet sammen på en måde, som
bestyrelsen undrer sig over – kan tages op i den nye bestyrelse
iv. Resultat før afskrivninger stiger, hvilket skyldes mange nye ponyer
v. Årets overskud er 67.233, men – det skyldes vores anskaffelser af ponyer,
kommunen har overført penge for tidligt før årsskiftet samt ubetalte
regninger, som først betales i 2022.
d. Indkomne forslag
i. Der er ikke kommet noget.
e. Valg – hvem er på valg, procedure hvis kampvalg
i. Der skal vælges en formand, to bestyrelsesmedlemmer (Janni genopstiller)
samt to suppleanter (1. og 2. suppleant) Lasse informerer dirigenten.
ii. Stemmesedler – husk at vælge stemmetællere. Heidi medbringer papir og
skrivetøj.
f.

Forplejning
i. Lasse medbringer saft og kaffe/the + krus, servietter og elkedel
ii. Heidi medbringer kage
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2. Ponystatus
a. Scooby hoster stadig, men Mads har ferie. Et forslag er lungeskyl eller endoskopi.
Janni undersøger med tidligere dyrlæge, om der er noget historik.
b. Flere ponyer hoster – de får derfor Blue Horse Ventilator. Desuden kan skidt i
vandkarret muligvis have betydning, så vi skal have renset vandkarret på elevfolden.
c. Merlin er blevet redet af Meta, og det er gået fint – vi satser på, at lidt stabilitet i
ridningen kan give Merlin mere ro på.
d. Filli kræver fortsat behandling med sår, hvor pelsen falder af. Det skal tjekkes efter.
e. Der er bestilt tandrasp til Spirit d. 23. maj.
3. Stævne slut april
a. Opgaven ligger i aktivitetsudvalget, så dette punkt springes over.
4. Ting vi skal have afsluttet
a. Opdatering af foldere (nye priser mm): Vibeke får kigget på det efter påske
b. Overlevering af dokumenter til ny sekretær: Afventer konstituering – kontakt
Vibeke, når det er tid
5. Ting vi overdrager til den nye bestyrelse
a. Opsadling og ryttermærker – det afhænger af Julie, men vi kan godt bruge
indtægten i klubben
b. Ideer til parterne er lagt i partsgruppen – filmaften for parterne og kæphestestævne
er blevet nævnt i bestyrelsen
c. Ny hjemmeside
d. Førstehjælpskursus søgt hos TrygFonden
e. Beskrivelse af bestyrelsesopgaver
f.

Klub med klublogo?

6. Evt.
a. Intet at referere.
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