Referat af Stormøde i Hals Rideklub onsdag den 2.marts 2016.
1.

Velkomst ved bestyrelsens formand Konny Olesen.

2.

Præsentation af bestyrelsens medlemmer.

3.

Bestyrelsens planer for den nærmeste fremtid.
Den nærmeste fortid. Der er allerede sket meget:
Konstituerende møde,
Regnskabsoverdragelse,
Køb af 6 børne rideveste for en donation fra to fonde.
Hals avis skal kontaktes, der skal fotograferes børn med vestene på sammen med heste.
Der er lavet en seddel til børnehaverne og dussen i Hals med indbydelse til klappehestetur for børn.
Søren Toft Jensen er ny mand på hjemmesiden.
Hjemmesiden vil blive opdateret ca. en til to gange om ugen.
Søren får rettet hjemmesiden til, der hvor der skal rettes til, med nye navne på bestyrelsesmedlemmer og andet.
Søren har også Mathias til hjælp.
Facebook bruges også. Facebook er et hurtigere medie og skal bruges aktivt til beskeder og evt. afbud fra undervisere.
Pigerne kan også bruge Facebook hvis de tager billeder, så alle kan se, at i Hals Rideklub sker der sjove ting.
Der er kommet 600 påskeskrabelodder fra Sifa. Det vil give 6000,00 kr. til klubben, hvis alle bliver solgt.
Lise vil gerne være primus motor i salg af lodder i påsken.
Bettina lægger gerne hus til.
Helene er koordinator for salg af lodder.
Berider Søren Hedegård vil gerne lave undervisningshold i Hals Rideklub.
Han skal selv stille hold og der bliver ikke noget økonomisk mellemværende imellem Søren Hedegård og Hals Rideklub.
Konsulentmøde med Charlotte Elgaard fra Dansk Ride forbund torsdag den 3. marts 2016.
Fotografering af bestyrelsesmedlemmer, undervisere og Rikke, John og Mathias
nye på rideskolen ved hvem der er hvem.
På skabene skal der være navn og billede af hesten samt ejer oplysninger.
Så det er nemmere for nye at finde det rigtige skab til den hest de rider på.
Juniorudvalget skal have lov til snarest at lave et arrangement, evt. til x-faktor afslutning.
eller et arrangement i eller op til påske.
Juniorudvalget kan evt. stå for noget hygge i forbindelsen med skrabelod salget før påske
Juniorudvalget kan mødes til brainstorm, brug Mathias som konsulent og Ulla vil også gerne hjælpe.
Der kan evt. oprettes en Facebookgruppe som juniorudvalget kan debattere i.
Silje forslår ridelejr til sommer og tur til Hest og Rytter messen i Herning.
Lise foreslår: Ny opslagstavle til stalden med låg på, så sedler ikke falder ned og bliver snavsede.
Islænder hold. Der er kontakt til en dygtig underviser, der kan måske laves et til to hold med islænderheste.
Konny har snakket med turistforeningen ang. ridning i sommertiden for turister, og de var meget interesserede.
Netferie er også interesseret i turistridning i Hals Rideklub.
Der skal også reklameres på tysk til de tyske turister.
Hals Rideklub skal være et attraktivt sted for turister at komme og ride i.
Erhversforeningen vil gerne stille en gratis stadeplads til rådighed til ponyridning for børn på markedsonsdagene.
Majbritt fra billigleg skal kontaktes ang. dette.
Rikke Baisgaard vil gerne hjælpe med ponyridning nogle onsdage. Det giver både penge og god omtale til klubben.
Hals Avis kontaktes til sommer, angående ponyridning, så der kan komme en artikel, med billede i avisen.

så

4.

Overordnede principper for undervisningen.
Principper for undervisning i Hals Rideklub
I Hals Rideklub arbejder vi for at give dig de bedste oplevelser med ridesporten. Når du går til undervisning hos os, kan du
regne med at møde dygtige underviserne, der gør deres allerbedste for at du både har det sjovt og udvikler dine evner på
hesteryg.
I ride klubben har vi en række principper for undervisningen:








Der er altid fokus på sikkerhed
Du lærer noget hver gang, fordi underviseren er dygtig til at mærke præcis, hvor du er. I taler sammen om det nye, du
lærer.
Underviseren bestræber sig på at fordele undervisningstiden så ligeligt som muligt mellem rytterne.
Du bliver en del af fællesskabet på holdet, og der er altid plads til smil og grin
Undervisningstiden udnyttes effektivt (det er dyrt at gå til ridning – som rytter skal du have mest muligt for pengene)
Hvis du har mulighed for det, hjælper du med at strigle og sadle op eller sadle af.
Du må meget gerne være i ride klubben, når du ikke selv har ride time. Man lærer meget af at kigge på andres ride
timer og det er hyggeligt med hesteglade folk på gården. Du skal bare huske at overholde reglerne om sikker og rolig
færden.

________________________________________________________________________________________________
Rikke Møller Larsen:
Skal der rides i ring eller efter pædagogiske principper
Vi går ind for at den pædagogiske ridning er i højsædet
Det er et godt signal at sende om undervisningen i Hals Rideklub, både til undervisere og nye elever
Kom endelig med indspark ang. principperne
Lise spørger ind til sine elever i sin undervisning. Men sikkerhed i undervisningen er det vigtigste for Lise.
Moderne rideundervisning er at rytteren bliver involveret i sin undervisning.
Forældre skal måske henvises til cafeteriet, for børnene lærer tit bedre, når forældrene ikke er der.
Måske skal der laves et positivt opslag der siger: Husk lige at det er underviseren der underviser.
Evaluering af ride undervisning:
Der må være tillid til underviseren og at underviseren ved hvad der er den bedste undervisning af
netop det hold og de børn. Nogen gange er det godt at ride i futtog.
Der skal være en mere positiv og hyggelig stemning i opslag, uden en formanende tone.
På hjemmesiden skal der slås på at der kan lånes ridehjelm og sikkerhedsvest på rideskolen.
Der er derfor ikke særlige økonomiske krav til at starte til ridning.
Ulla får det skrevet på hjemmesiden.
Principperne er godkendt som de er og ryger på hjemmesiden.
5.

Igangsættelse af arbejdet i udvalgene og input fra udvalgene.
Udvalgene sættes i gang så hurtigt som muligt af den fra bestyrelsen der har udvalget.
Inden udgangen af marts skal hvert udvalg have lavet en plan for året.
En brainstorm fra det konstituerende møde sendes rundt.
Der er ønske om et Førstehjælpskursus.
Helene undersøger, om en hun kender, kan undervise i førstehjælp og finde en pris.
Evt. kan trygfonden søges om tilskud.
Hjertestarter igennem trygfonden undersøges også.
Lise: Nu skal vi huske at der er meget vi gerne vil, men der kommer en hverdag og vi kan nemt brænde ud,
så vi skal hjælpe hinanden og passer på hinanden, undervisere, udvalg og bestyrelse.
Lige nu er det vigtigste at skaffe nogle nye elever. Der skal holdes et Åbent hus, gerne i foråret og efter børnehaverne
har været på besøg så børnene har lyst til at komme igen.
Der laves et åbent hus lørdag den 30. april 2016.
Nye og større skilte ved vejen, måske ændring af placeringen og måske lys på skiltene, billig og nem reklame.

Tina Boldsen har meddelt at jagten afholdes den 23.-24. september 2016.
Arbejdsdag skal være inden åbent hus så her er pænt og inden 1. april, der starter udendørs sæsonen.
Arbejdsdag bliver: mandag den 28. marts kl 10 til kl 13-14.
Materieludvalget mødes og aftaler hvad der skal laves og hvad for noget værktøj der skal bruges til opgaverne
og som folk evt. selv skal have med hjemmefra.
Der skal laves en tilmelding så vi ved hvor mange der kommer til arbejdsdag. Der sluttes af med mad til folk
Bettina sætter opslag på Facebook i morgen med dato og positiv besked.
Der bliver sendt en seddel rundt hvorpå medlemmerne af udvalgene skriver deres mobilnr. og mailadresse.
6.

Ønsker og forventninger fra udvalgene til bestyrelsen.
At man kan komme til bestyrelsen med de ting og problemer der måtte være.

7.

Bestyrelsens ønsker til udvalgene.
At det bliver gjort klart, at Hals Rideklub er et dejligt og positivt sted at være.
Der kan laves opslag til f.eks. brugsen.
Det skal undersøges om den nye sparekasse i Hals ligesom den gamle, har en side til gratis reklame.
Der kan arrangeres ponyridning til børn i andre anledninger i Hals og Gandrup og V. Hassing, f.eks. FDF´s
arrangementer.
YouTube.
De store piger kan hjælpe med rundvisning i klubben når der kommer nye folk, med et stort smil og hej som en god
reklame for klubben. Bedste repræsentanter er de unge ridepiger.
Kender nogen nogen der kan noget grafisk spørger Ulla. Det kan Hollys far siger Cecilie. Ulla spørger Hollys far

8.

Evt.
Ingenting.

bestyrelsesmedlemmerne indkalder til møder i udvalgene snarest.

