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1. Bestyrelsen v/ formand Jesper Ejlersen orienterede om bestyrelsens strategiarbejde.
Herunder
særligt om HERs fokus på ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept). Kort sagt vil det at 
gå til ridning
ikke længere kun indebære at sidde på en hest/pony. Der udarbejdes forskellige 
programmer for
timerne, som underviserne vil skifte mellem. Eleverne kan derfor blive bedt om at 
træne på jorden,
bytte hest midt i en time eller være fælles om en hest for at kunne fokuserer på andre 
væsentlige
dele af det, der kræves for at blive en god rytter. Der tages naturligvis hensyn til 
særlige behov hos
både hest og rytter og privatryttere kan ikke tvinges til at bytte hest.

2. Belinda orienterede om fremtiden i elevskolen. ATK vil medføre, at man som 
halvpartsrytter i en
elevhest ikke længere har fortrinsret til den hest/pony, man har halvpart på i 
undervisningen.
Formålet er at gøre rytteren mere trænet i at håndtere forskellige heste og dermed 
blive en bedre
rytter. Halvparten har dog stadig ret og pligt til at passe og ride halvparten i 
weekenderne.

3. Mette Martinsen orienterede om ”Voksentalentgruppen”. Konceptet er henvendt til 
privatryttere
over 18 år, der ønsker et træningsfællesskab. Tilmelding kræver ikke noget bestemt 
niveau, blot at
man ønsker at blive bedre til at ride. Det forudsættes dog, at man allerede modtager 
én enetime
om ugen. Ved tilmelding binder man sig som udgangspunkt i 6 måneder ad gangen til 
439 kr. pr.
måned (TJEK). I prisen indgår en ugentlig holdtime, adgang til fitnesscenter og 
opfølgningssamtaler
med Belinda. Der kommer mere info om tilbuddet senere, men tag gerne allerede nu 
fat i Mette
eller Belinda, hvis du er interesseret.

4. Belinda informerede om HER Fitnessprojekt. Der var opbakning til at arbejde videre 
med projektet
om fitnessfaciliteter på rideskolen.

5. Ny struktur omkring hjælpere til stævnerne.
Der er fortsat problemer med at skaffe hjælpere nok til stævnerne. Der indføres derfor 
en regel om,
at alle elevryttere, der selv starter til vores interne stævner, skal bidrage med 4 timers
hjælp til et
stævne i den indeværende sæson. ( fra sommer til jul, eller fra jul til sommer)



6. Nyt fra stalden.
Lone informerede blandt andet om ny vagttelefon. Fremover skal alle henvendelser, 
der ikke kan
afvente svar på mail fra den daglige ledelse, ske til vagttelefonen, som en staldvagt vil
være udstyret
med. Respekter venligst dette, særligt overfor Lone, som ikke altid er på arbejde, 
selvom hun er at
finde på staldgangen. Respekter venligst når Lone er i stalden med sin datter, og ikke 
på arbejde.

7. Ny ansvarlig for hjemmesiden og Facebooksiden er June Ejlersen. I samarbejde med 
Rix arbejdes på
en modernisering af hjemmesiden. Husk at facebooksiden ikke er en markedsplads, 
men til de gode
historier, billeder og forespørgsler mellem medlemmerne.

8. Nyt fra udvalgene.
Kamilla Bach efterspurgte nye medlemmer til festudvalget.

/Birthe Jespersen


