
Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub d. 19. april 2022 kl. 19.00 - 21.30

Deltagere: Lasse, Heidi B, Heidi D, Kenneth, Marianne, Janni, Camilla

Sted: Grejs Kulturcenter

Mødeleder: Marianne

Referent: Camilla

Dagsorden Metode Referat

Præsentationsrunde

(20 min)

Bordet

rundt

Info om klubben og

bestyrelsen (15 min)

- Opbygning

- Kommunikation

Info Grejs Rideklub er opstaldere hos Stald Overbygård. Vi

lejer og råder over ridehal, kasserum, skabe, toilet og

vaskemaskine. Derudover har vi rådighed over 9 bokse.

Vi har en messengertråd for bestyrelsen og en hvor

Stald Overbygård er med.

Fordeling af arbejdsopgaver

(30 min)

Drøftelse

/

beslutnin

g

Ponyansvarlig - Janni

Partsansvarlig - Heidi B

Udstyrsansvarlig - Camilla

Holdansvarlig - Janni

Underviseransvarlig - Marianne

Materialeansvarlig - Heidi D

Webansvarlig  - Kenneth/Heidi D

Arrangementsansvarlig - Kenneth og Lasse

Søge fonde og puljer - Marianne og Heidi D

Indluk

(10 min)

Beslutni

ng

Mandag: Marianne tager 2. maj

Tirsdag: Kenneth

Onsdag: Nanna/Ditte

Torsdag: Heidi

Ponystatus

(20 min)

- Helbred

- Brug i undervisning

- Nyt om parter?

Info og

evt

drøftelse

Scooby har fået lungeskyl og prøven er ved at blive

dyrket. Astma er nu foreløbig udelukket og dyrlægen

håber på en bakterie som kan slås ned.

Miss P, Pasco, Filli og Tut har trukket et stort læs pga

sygemelding fra Scooby og Spirit, men det er

fornuftigt fordelt.

Merlin er ved at være godt igang. Vi kan godt begynde

at bruge Loti lidt mere, da hun stadig går under halvt

så meget som de andre.
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Stævne

(20 min)

- Løse ender?

Drøftelse Sidste tilmelding er rykket til torsdag d. 21. Dette

levner meget kort tid til at få lavet pokaler/rosetter og

lave lister osv.

Camilla Søe laver startlister

Janni er i gang med at søge sponsorgaver

Der skal laves hjælperlister, betalingslister,

præmielister.

Janni foreslår et møde i aktivitetsudvalget mandag

aften.

Kommende arrangementer

(10 min)

- Partsmøde

- Ridelejr

- Intromærker

Beslutni

ng

Heidi og Janni sørger for partsmøde d. 9. maj

Den store ridelejr (10 ->) Lasse og Kenneth sætter

igang.

Camilla Søe har tilbudt at hjælpe med

opsadlingskursus.

Janni forhører sig hos Julie, om hun har tid til at lave

intromærker inden alt for længe eller om vi skal prøve

at finde en udenbys. Kenneth kender muligvis en, som

kan undervise.

Fotografering i klubben

(15 min)

Drøftelse I dagligdagen er det primært billeder af ponyer, som

lægges offentligt ud.

Når der tages billeder af rytterne afklares det med

dem, om billederne må bruges.

Janni laver et skriv, som sendes ud til

stævnedeltagerne om, at der tages billeder til stævnet.

Fremover skal vi være obs på, at de skal give samtykke

på tilmeldingen.

Evt. Vi foreslår underviserne til at droppe hovrensningen i

undervisningen, da det tager for meget tid fra

ridningen og så fejer man udenfor ridehallen efter

sidste hold.

Der er sendt en klage til Vejle kommune over deres

nedsættelse af tilskuddet. Flere af de mindre klubber

har ligeledes valgt at klage over dette.
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