
Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub d. 24. maj 2022 kl. 19.00 - 21.30

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

Sted: Grejs Kulturcenter

Mødeleder: Marianne

Referent: Camilla

Dagsorden Metode Referat

Fordeling af arbejdsopgaver

- Hjemmeside

- Skilte

Beslutning Heidi opsiger den gamle hjemmeside og laver den

nye klar.

Heidi & Heidi laver boksskilte.

Foldere og opslag

- Tjekke om priser er

opdateret

- Opslag til tavlen

Beslutning Priserne står forkert i velkomstfolderen efter vores

ændringer. Janni retter den til og fjerner de gamle.

Camilla printer den nye kontaktliste til opslagstavlen

og hænger den op i stalden.

Indluk om tirsdagen Beslutning Heidi D tager tirsdagsindluk frem til sommerferien.

7. juni: Marianne

Ponystatus

- Helbred

- Brug i undervisning

- Nyt om parter?

Info og evt

drøftelse

Scooby får medicin. han hoster lidt mindre nu. Han

får sommerfoldsperioden til at komme i bedring og

skal gerne være klar til at starte op efter

sommerferien. Lungeskyllet viste delvis astma og en

bakterie. Dyrlægen kommer d. 9. juni og følger op. Vi

prøver at få et bud på, om Scooby fremover vil kunne

holde til de forhold, vi kan tilbyde i forhold til hans

astma.

Miss P får behandling mod skab.

Pasco er halt pt. og Kristine har holdt øje med hende.

I denne uge får hun ro og Kristine kigger på hende

igen i weekenden.

Parter:

Halina skifter til Castello

Amalie skifter til Merlin. Merlin har stadig 1 ledig.

Spirit får en ledig part efter sommerferien

Miss P får 2 ledige parter efter ferien

Helligdage: Ponyerne holder fri Kr. Himmelfartsdag

og 2. pinsedag, da de har knoklet ekstra pga syge

ponyer.

Evaluering af Bordet Alt i alt var det et rigtig godt stævne med god
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arrangementer

- Stævne

- Partsmøde

rundt og

evt.

drøftelse

stemning. Det er vigtigt, at vi har en fast

baneansvarlig til spring.

Ponyfordelingen kan med fordel laves af en som

kender ponyer og elever. Måske skal man overveje, at

efteranmeldinger kun modtages på de ponyer, der er

“plads” på.

hyggeligt og uformelt partsmøde

Kommende arrangementer

- Ridelejr

- Byfest

- Sommerfold

- Motion af ponyer

- Ridelejr for de små

- Intromærker

Drøftelse

og

beslutning

Ridelejr:

Pigerne tager morgenstald og muger boksene.

Lasse gennemgår programmet. Der er styr på det.

Der kaldes ind til møde i aktivitetsudvalget mandag

aften.

Byfest:

Lasse en pæl til skilt. Heidi B laver skilt med

opfordring til at donere til klubben.

Kegler til at markere en runde.

Vi tager Spirit, Tut, Castello, Miss P med. Vi har

rigeligt med børn. Heidi B og Marianne hjælper + evt.

partsforældre.

Sommerfold+motion af ponyer:

Lørdag 24/6 - 7/8

Heidi B laver plan for opsyn.

Janni prøver at lave et skriv til parterne, hvor de kan

byde ind i forhold til at motionere ponyerne i ferien.

De vil alle have godt af at blive holdt igang.

Ridelejr for de små:

Janni laver et forslag til tilmelding, som vi kan sende

ud inden sommerferien. Der laves et møde i

aktivitetsudvalget efter ferien.

Intromærker - udsat foreløbig

Undervisning Kristine har opsagt torsdag pr. 31/8 pga. tidsmangel.

Marianne prøver at lave et stillingsopslag.

Evt. Der er styr på attester.

Der er kommet et tilbud fra en smed, som gerne vil

lave en fast aftale med os. Camilla kontakter

Julie/smeden og får et reelt tilbud, som vi kan

vurdere.

Janni har strømper med fra Bamboosa og laver et

opslag, hvor hun opfordrer klubmedlemmerne til at

byde ind på at sælge dem.
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