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Kort notat fra medlemsmøde i GRR4 

Torsdag d. 11. december 2014 kl. 19.00 – 20.00 i cafeteriaet 

Kom og bliv orienteret om: 

 Kort nyt siden sidst 
Knap 30 medlemmer deltog i medlemsmødet d. 11. dec. 2014. Formanden bød velkommen til de 
fremmødte og indledte mødet.  
Siden sidst har vi fået gang i Old Boys og Girls hold onsdag aften. Det går rigtig godt. Randi har 
fået installeret vaskemaskine og etableret et tørrerum. Der har også været annonceret om 
mindre skovture på FB.  
Vi har fået ny hjemmeside, og der er en kaffe/varm kakao automat på vej. Det kommer til at 
koste 5 kr. per. Kop. Vi er ved at undersøge priser for at få opdateret barrieren i ridehallen af 
både sikkerheds- og vedligeholdsmæssige årsager. Den lille traktor er ved mekaniker, så der 
bliver harvet med den store. Vi forsøger også at holde fiberbunden godt vandet, da den 
forlænger dens levetid væsentligt. Vandingsanlægget driller dog lidt.  

 Undervisningsplanen 
Efteråret har budt på ændringer i undervisningsplanen. Det er ikke gået stille hen. Vi var for 
hurtige i bestyrelsen, og fik meldt ud med for kort frist. Så det gav forståeligt nok en del 
frustration blandt rytterne, og bestyrelsen beklager. Vi afholdte efterfølgende et møde med 
underviserne. Vi har gjort os en del erfaringer og tager dem med videre i bestyrelsesarbejdet. 
Baggrunden for ændringen er at bestyrelsen bakker op om Pernille og Randi, som de primære 
undervisere i klubben. 
Der var efterfølgende en del debat omkring forløbet med undervisning. Flere ryttere havde 
formuleret et brev med spørgsmål, som efter det var læst op, blev besvaret af bestyrelsen.  Flere 
ryttere følte sig også tvunget til at skifte klub efter ændringen. Der kom flere forslag på banen. 
For eksempel om det er en mulighed at afholde enetimer for ponyer i den lille ridehal?. Det 
arbejder bestyrelsen videre med. Der var også ønske om, at hvis undervisningen er aflyst f.eks. 
spring tirsdag aften, at det bliver meldt ud hurtigt. Så andre kunne komme tidligere i hallen. Så 
skriv det på tavlen og FB. 

 Ændringer i facilitetsafgiften pr. 1. januar 2015 
Belært af erfaringer træder ændringen i facilitetsafgiften først i kraft d. 1. jan. 2015. 
Ændringerne blev kort gennemgået. Klik her for at se teksten. Hvis en pony/hest er på 
besøg for en weekend eller på kursus, kan der købes weekend facilitetskort. Det koster 
150,- kr. og glæder fra fredag til søndag. Henvendelse skal ske til kasseren. 

 



 Kommende arrangementer 
Der er flere arrangementer på vej: 
 

o Generalforsamlingen er planlagt til d. 5. februar 2015. 
 
Vi vil gerne holde julefrokost i januar som vi plejer. Hvis du er interesseret i at 
være med til planlægningen, så henvend dig til bestyrelsen. Der er gode 
muligheder for at være med til at præge arrangementet. 
 

o Vi vil også meget gerne holde et junior arrangement. Det kunne være 
flettekursus, fælles pizza og en hestefilm en fredag aften. Vil du være med til at 
arrangere eller har du meget bedre ideer, så henvend dig til bestyrelsen. 
 

o Korrekt ridning – nyt tiltag fra Rideforbundet. Bestyrelsen står for et 
klubarrangement for alle klubbens medlemmer i første kvartal 2015. Der kommer 
meget mere om det. 
 

o D. 22. maj 2015 afholder Ditte Young og Claus Toftgaard workshop i Gråsten. Læs 
mere om workshoppen her: https://billetto.dk/da/events/graasten-hvad-
taenker-og-maerker-hesten 
Bestyrelsen har sikret medlemmerne forkøbsret til billetter. Det bliver en vildt 
spændende workshop,som allerede har været en stor succes andre steder. Skynd 
dig at bestille billetter. 

 Og få mulighed for at stille spørgsmål 
Der var ikke så mange spørgsmål, da de var taget under de enkelte punkter. 
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