
Bestyrelsesmøde – Grejs Rideklub d. 30. januar 2023 kl. 19.00-21.00

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

Sted: Grejs Kulturcenter

Mødeleder: Marianne

Referent: Camilla

Dagsorden Referat

Parter

- Ledige parter

- Rettelser i kontrakt

Parter. Der er 1 ledig part på AnnaBell og 2 på Castello. Der har

endnu ikke været ansøgninger til disse.

Jesse har to ledige parter og der er to ansøgninger; Heidi og

Janni vurderer, om det er de rette match.

Miss P får en ledig part 1. marts og der er en ansøgning til

denne.

Kontrakten er gennemgået og der er lavet rettelser. Kontrakten

gennemgås med parterne i løbet af februar og vil træde i kraft

pr. 1. april.

Ponystatus Castello får loppefrøskaller og det har været godt for maven.

Han bliver desværre ikke brugt så meget i undervisningen og

der er foreløbig ikke den store interesse for part. Meta rider

ham i weekenderne, det er rigtig godt for ham, han lærer meget

og han er godt gående.

Pasco har været lidt dårligt gående, men det har g jort en stor

forskel med en kiropraktisk behandling og at Pasco ikke

længere går med store ryttere. Kiropraktoren anbefaler et

ledtilskud, da Pasco ellers kan være i risiko for at udvikle gigt.

Jesse er rigtig godt igang og han er rigtig sød og nem i al

håndtering. Pigerne er rigtig glade for ham.

Luna har haft sadelmager, som vurderer, at hendes nuværende

sadel passer fint, men at den vil blive for smal på sigt. Hun har

lånt os en ny sadel på prøve. Den fungerer rigtig godt til Luna

og kan købes for 3.500. Luna går rigtig fint med elevrytterne i

undervisningen. Vi beslutter at købe sadlen.

Spirit får loppefrøskaller og det har været godt for maven.

Tænderne tjekkes løbende og har det fint pt.

Filli fungerer fint

Annabell - der er et godt stykke vej endnu. Rebecca er rigtig

glad for hende. Selma hjælper lidt med hende.

Miss P bliver brugt meget og vi skal passe på, at det ikke bliver

for meget.

Lotte er fint gående igen.
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Indluk Der er styr på indluk.

Tine tilbyder, at hun måske vil kunne hjælpe fremover, hvis der

er brug for det.

Økonomi

- Betaling ved

privatundervisning

Betaling ved privatundervisning

Det halter med at folk får husket at betale. Der mangler som

regel noget hver weekend.

Reglen er egentlig opstået, fordi underviserne skal give 25 kr pr

undervisning, som tak for lån af ridehallen. På den måde giver

reglen god mening, og vi prøver at lave det om til at

underviserne betaler pengene i stedet for at de skal opkræves

af rytterne, som i forvejen betaler for at bruge hallen.

Økonomi generelt

Økonomien ser ok ud, men det er fortsat vigtigt, at vi løfter alle

de opgaver, vi får tilbudt. Pt er det opgaven ved Blue Hors, som

det er svært at få dækket ind.

Arrangementer

- Fastelavn

- Generalforsamling

- Hjælper til Grejs

byfest?

- Begynderkursus

for nye forældre

DRF

Fastelavn holdes d. 25. februar. Janni laver et forslag til en

indbydelse, finder slik tilbud og kontakter Føtex ang

fastelavnsboller.

Lasse finder på lege.

Generalforsamling

- Marianne genopstiller

- Heidi D genopstiller

- Lasse genopstiller

Janni og Camilla er ikke på valg. Camilla er dog nødt til at

trække sig fra bestyrelsen pga helbred og Heidi B træder derfor

ind i stedet for.

Byfestudvalget tilbyder, at vi kan være en del af det

fremadrettet. I 2022 deltog vi med ponytræk og hjælpertjanser

og det vil vi gerne fortsætte med.

Begynderkursus fra DRF Vi prøver om indbydelsen kan

vedhæftes i velkomstmail.

Opfølgning tidligere

aftaler

- Undervisermøde

- Førstehjælpskursus

Undervisermøder er vigtige, fordi de giver underviserne

mulighed for at mødes og sparre med hinanden. Marianne og

Heidi prøver at finde en dato.

Marianne følger op på førstehjælpskursus

Evt.

- Klubtøj

- Hjemmeside

Et par elever har efterspurgt klubtøj. Janni undersøger de

forskellige muligheder.

Hjemmesiden er blevet rettet til. Næste projekt er små

beskrivelser og billeder af ponyerne. Heidi er på opgaven.
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