Mødereferat
Deltagere:

Cecilie Davidsen
Vibeke Riis
Kathrine Bauditz
Kathrine Faurby

Fraværende:

Sasia Buus (ej indkaldt)
Mette Wenzelen (ej indkaldt)

Kopi til:

Deltagerne + hjemmesiden

Referent:

Kathrine Faurby

Mødedato:

14.05.2014 – kl.19.30

Emne:

Åbent Bestyrelsesmøde

Dagsorden:
1. Spring
2. Sikkerhed
3. Dressurundervisning
4. Evt.

1. Spring:
Susanne Peterson fik ordet:
De er glade for at være i klubben, men de mangler springundervisning, de er 4 nye ryttere der meget
gerne vil springe. Deres forslag er, at der kan være spring om fredagen, hvor hallen er ledig og at der
evt. kan bruges en underviser udefra, hvor hver rytter så betaler klubben 25kr pr. undervisningstime.
De foreslår at klubben spørger Thea Glibstrup om hun vil undervise.
Marianne Bækgaard:
Det er uholdbart med undervisning 1 gang i måneden.
Sara Jakobsen: Det er ok, at rytterne køber ekstra undervisning ved de trænere, der er ansat i klubben.
Anette Michelsen: Vil gerne have springundervisning 1 gang i ugen og vil gerne have svar på snarest om
det bliver til noget.
Helle Lund: Helle vil gerne have at der er muligheder for alle i klubben, så de ikke er nødt til at køre et
andet sted hen for at få undervisning. De vil gerne lægge pengene i klubben.
Louise Phillip: De vil også gerne have springundervisning.
Sara Jakobsen: Spøger til hvor meget elevponyerne må springe --- Det må de kun på springedage og
lige inden stævner, ellers skal de bruges til dressur i elevskolen.
Søren Møgelvang: Vil gerne have en tidshorisont på, så der kommer svar snarest muligt.
2. Sikkerhed


Louise Phillip: Vil gerne have løsnet op for sikkerhedsreglerne i forhold til at der skal være
voksne tilstede, hun har forstået at det skal være forældre.
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---Det oplyses at der skal være en voksen person over 18år, det står i klubben regler. Det behøver altså
ikke være forældrene, men der skal være en aftale med en anden voksen, såfremt rytteren er under 14
år. Dette ændres der ikke på. Vi lever op til de krav som Dansk Rideforbund lægger op til.
AnneMette Schiller Buus: Vil gerne have at hvis de er tre veninder under 14 år at så kan forældrene
skrive under på at de tager ansvaret.
--- Klubben fastholder at reglen ikke bliver ændret, der skal være en voksen tilstede når børn under 14
år, håndtere og rider på ponyerne, på TBR´s faciliteter.
Sara Jakobsen: Det er ikke i orden at give ansvaret videre uden at have en aftale med den voksne der
evt. er i stalden, det er et stort ansvar at stå med.
Pia Knudsen: Det er ene og alene forældrenes ansvar at sørge for deres børns sikkerhed !
Det ansvar kan man ikke lægge fra sig eller give videre.
Marinanne Løbner: Det er forældrenes ansvar, at sørge for deres børns sikkerhed og det er et meget
stort ansvar at give videre og det ansvar skal ikke lægges over på andre børn / veninder.
Søren Møgelvang: Tilbyder at være den voksne, hvis han er i stalden.
----TBR, det er vigtigt at være tilstede.
Lisbeth Blaabjerg: Fortæller sin egen historie, hvor hun burde være blevet hentet med ambulance, men i
stedet bliver kørt af ”Pony-far” på skadestuen. Det er et meget stort ansvar at finde en rytter i hallen der
er kommet il skade og det skal børn ikke have ansvaret for, det er ene og alene de voksne/forældre der
har det ansvar.
Louise Phillip: Hun har tillid til sin datter og synes at pigerne også skal lære at tage ansvar.
--- TBR fastholder reglerne.
Sara Jakobsen: Det er ikke en selvfølge at pigerne kan leve op til så stort et ansvar og det er levende
dyr vi omgås og de kan reagere uhensigtsmæssigt også selvom vi har tillid til dem.
Emilie Løbner: Vil ikke have det ansvar og ville ikke bryde sig om at stå selv med en der er kommet til
skade.
Charlotte Dam Anker: Forslag til at der laves et førstehjælpskursus og at der bliver hængt vejledning op i
stalden og i ridehallen.
Pia Knudsen: Heste sporten er en farlig sport og vi bør alle have respekt for at det kan gå galt.
Anette Michelsen: Spørger til DRF´s regler.
----TBR har lavet sine regler udfra at DRF anbefaler at man i den enkelt klub for lavet tydelige regler for
sikkerheden og klubben kan få anerkendelse fra DRF, hvis man gør meget for sikkerheden.
Marianne Løbner: Vil gerne at TBR kan klæde de unge på, lære dem hvad der er vigtigst at gøre og hvor
finder man førstehjælpskassen osv.
Pia Knudsen: God hjælp i ryttermærkerne.
----TBR, de kommer snarest.


Louise Phillip: Er meget skuffet over et opslag der har været på TBR´s hjemmeside, det har
skabt frustration, en pige der har været ked af det og følt sig ydmyget. Louise vil gerne have at
folk går direkte til hende.
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Det er alfa og omega at vi i klubben kan kommunikere med hinanden og at der kan være en god dialog
omkring tingene.
Anette Michelsen: Må børn springe uden, at der er en voksen til stede.
--- TBR, NEJ det må der aldrig, der skal være en voksen over 18 år til stede og der skal bæres
sikkerhedsvest !
Louise Phillip: Vil gerne have at de voksne i stalden går til hende hvis der er problemer i forhold til
sikkerheden.
Pia Knudsen: Det er medlemmernes ansvar at sætte sig ind i de ordensregler der gælder i TBR, de
hænger i stalden og de er tilgængelige på rideklubbens hjemmeside.
Sine Kulmback: Der har lige været et opslag om at huske reglerne, så der burde ikke være noget, at
være i tvivl om.
Marianne Bækgaard: Det handler om tonen, hun vil ikke tales ned til, hun synes der er overgreb og at
det handler om at blive bedre til at kommunikere, der behøver ikke være en løftet pegefinger.
Louise Phillip: Læs reglerne, stod der i Anette Knudsens opslag på facebook, hun synes der burde være
rettet personlig henvendelse.
----TBR, det var en generel opfordring til at alle fik genopfrisket reglerne, det var ikke rette på nogen
bestemt.
Pia Knudsen: Det er for børnenes sikkerhedsskyld.
Lisbeth Blaabjerg: Der er jo en grund til at reglerne er der og at der er mange af dem. Det er fordi at folk
tidligere har været for ansvarsløse, så nu er det tydeligt for alle hvem der har ansvaret. Der er ikke noget
at være i tvivl om hvis man har læst reglerne.


Louise Phillip: Spørger til OldGirls/Boys –klassen om der kan laves om på reglerne, så der er
plads til flere og om det er muligt at stille op i nissetøj, lige som eleverne.
---TBR, det vil blive drøftet i stævneudvalget, hvilke muligheder der er.
Sara Jakobsen: Det er i andre klubber muligt med et dagsmedlemskab.
Marianne Bækgaard: Kan man ikke bare tilpasse det klubbens medlemmer ?
---TBR, stævne udvalget vil kikke på alder og udklasning.
Doris Beck: Det handler om at der er nogle dygtige ryttere, der bytter heste.
AnneMette Shiller Buus: Kan man ikke lave en tosseklasse / hyggeklasse, hvor det er ved et internt stævne
også for de ældre, ligesom med ministævnerne.
Marianne Bækgaard: Kommunikation omkring springning……ønsker stilspringning.
Sine Kulmback: 21 ny uddannede stilspringsdommere, det er ret nyt og B0 – OUT – metoder.
Marinanne Løbner: Ingen konstruktiv kritik ?
Sine Kulmback: Der gives karakterer.

3. Dressurundervisning:
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Doris Beck: Synes det er en skam at der ikke er flere ryttere ved Bjarke og synes at der skal en ny
underviser til, der så kan trække nogle af de ryttere hjem, der køre andre steder hen og får undervisning.
Sara Jakobsen: Bjarke er super stabil og kører til TBR for kun tre ryttere og det er der igen andre beridder
der vil.
Anette Michelsen: Foreslår Anita Skovlund, der er uddannet A-dommer.
Sine Kulmback: Det bliver svært at finde en ny træner der dækker alles behov.
Lisbeth Blaabjerg: De der kører til undervisning andre steder er lige så meget for at ride på en stor A bane
og dette kan TBR ikke tilbyde.
Helle Lund: Spørger om de må hyre Sara Jakobsen til ekstra undervisning.
----TBR, det må man gerne med de trænere, der er ansat af klubben.
Doris Beck: Er der ryttere nok ved Bjarke ?
TBR, på nuværende tidspunkt, ja.
Anette Michelsen: Er det muligt at leje til ekstra timer for privat ryttere ved at aftale det direkte med
ridelæreren.
--TBR, ja det må man gerne.
Sine Kulmback: Giver forklaring på betaling for springundervisning.
4. EVT.
Ridelejer kommer på facebook snarest muligt.
Sara Jakobsen: Åbent Bestyrelsesmøde, super med fremmødet, men kan det blive afholdt noget oftere ?
----TBR, det drøfter vi på næste bestyrelsesmøde.
Louise Phillip: Det er generelt dejligt at komme i TBR.

16. Eventuelt:
17. Hjemmeside
18. Næste møde:
__________________

____________________

____________________

Cecilie Davidsen

Vibeke Riis

Kathrine Faurby

____________________

____________________

Anette Knudsen

Kathrine Bauditz
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