Svendborg Rideklub, Porthusvej 106, 5700 Svendborg
Referat af bestyrelsesmøde 05/04-2017

1. Konstitution:

Formand: Jørgen Svensmark – mail: jorgen@svensmark.dk – telefon 51327994
Næstformand: Frederik Kjær Jensen – mail: frederikkjaerjensen@gmail.com – telefon 20430527
Sekretær: – mail: marianneshofmann@yahoo.com – tlf. 31163066

Øvrige bestyrelsen:
Lene Strømkjær – mail: les@rynkeby.dk – telefon 21474114
Camilla Juul – mail: cj@oure.dk – telefon 24872806

Supplant:
Mette Kjær Jensen –mail: mealve@gmail.com –telefon 50513527

2. Ansvarsområder:
Wrap:

Lene Strømkjær

Personale:

Marianne Hofmann & Frederik Jensen

Elevskole:

Camilla Juul

Medier:

Marianne Hofmann og Andreas Kærsaa

Dyrlæge & Smed:

Tine Kærsaa

3. Sommergræs
Marianne ringer til Karl Kampp i Tved, og spørger Anne om hun har kontakter på Heldagervej, der
kan hjælpe. Camilla snakker med en på Thurø.
4. Økonomi
Vi følger vores budget.
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5. Prøvetime/opfølgning
Når vi får prøvetimer, skal vi gøre mere for at inddrage forældrene, lave det mere hyggeligt og
samtidig gøre det klart, hvad vi kræver af dem, så der ikke opstår nogle overraskelser pludseligt.
De skal bl.a. være klar til at hjælpe deres børn med at sadle op og trække børnene, hvis de intet
kan. Til de ældre børn skal forældrene sætte sig op i cafeteriaet og blande sig uden om
undervisningen. For alle gælder det at de evt. kan sidde i cafeteriaet og drikke noget kaffe. Så de
kan hygge sig sammen.

6. Flyers
Camilla eller Anne har en gammel skabelon liggende, som vi redigere i. Derefter skal der
arrangeres rideture ind til byen el. ud til arrangementer, hvor der skal deles flyers ud.

7. Sjov og leg på tværs af heste
Vi havde en snak om, hvor det er ok at lege og hvor der IKKE må løbes, råbes og leges. Der skal
være plads til alle, men vi vil heller ikke have ambulancen kørende frem og tilbage fra SVR. Derfor
skal børn og voksne blive bedre til at omgås hinanden.

Det er IKKE ok at:
Lege, råbe og løbe på staldgange, rundt om ridehusene eller i ridehusene. For at sige det kort, der
hvor hestene færdes regelmæssigt, der går vi pænt.
Til gengæld er det ok at:
Lege i/ved åen og på græsarealer, medmindre der rides og rytteren beder pænt om, at det foregår
roligt pga. usikker og ung hest eller gammel vild hest.
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8. Omgangstonen!!!!! :D
Der sættes en side af til dette emne.
Vi ønsker alle, at der ændres i den tone, der har præget rideskolen i længere tid. Når folk hjælper,
er vi glade og hvis de har glemt noget, så hjælper vi dem lige med det, i stedet for at påpege at de
har glemt det. Ellers har vi ikke nogen der vil hjælpe til sidst.
HVIS nogle taler ned til dig, så vender du ryggen til går din vej og rapportere til Marianne el.
Camilla. Så leger vi politimænd!!
Det slutter nu, vi vil have glade mennesker i stalden både de ansatte, eleverne og privaterne. J

Dette er en historie om 4 personer, som hedder alle, nogen, ingen og hvem som helst.
Der skulle ryddes op i institutionen og alle var sikker på at nogen ville gøre det. Hvem som helst
kunne have gjort det, men ingen gjorde det.
Nogen blev sur over det, fordi det var alles arbejde. Alle synes at hvem som helst kunne have gjort
det men ingen var klar over at nogen ikke ville gøre det.
Enden blev at alle gav skylden til nogen, da ingen gjorde hvad hvem som helst kunne have gjort.

