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Referat af Brainstormingsmøde d. 14/3 2012 I HDRs cafeteria.

 

Tilstede fra bestyrelsen er: Ellen Andersen, Susanne Sønderskov, Heidi Høgdal, Steen Rasmussen, 
Ole Mortensen og Tina Cornelius. 

Fremmødte er ca. 35 medlemmer.  

Ønsker om fremtiden fra de fremmødte medlemmer:  

 

Mere socialt liv, det fungerer om onsdagen hvor cafeteriet er åbent. Mere liv. 
o Der skal være varme på. 
o Åbent cafeteria 
o Evt. Lease/leje kaffemaskine, sodavandsmaskine, slikautomat.  

 

Baner/bunde 

 

tage kontakt til Morten Christensen ang. sand 
o Mere konsekvent ordning af bundene, faste dage. 
o Vandes. 
o Evt. nye bunde 

 

samle lort op? Noget vi vil, evt. starte inden vi får nye bunde.  

 

2 pæle og en over ligger 

 

en udendørs strigleplads  

 

Tørresnore op mellem elev- og Lenas stald  

 

Kurser 

 

dressur/spring  

 

DRF 

 

hvad kan de hjælpe med, evt. profilering.  

 

Rytter til rytter hjælp, ikke undervisning, men må vi hjælpe hinanden?  

 

Billedet af HDR udadtil er at vi er gode til at holde stævner det image vil vi gerne 
beholde.  
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Bedre til at promovere os selv i pressen.  

o Kontakt til pressen inden stævner, evt. reportager fra stævnerne. 
o Resultater fra stævner vores ryttere har været til.   

 

Hjemmesiden. 
o Kedelig og gammeldags. 
o Svær at finde rundt i.  

 

Hvordan håndterer vi elevrytterne? 
o Få fat i forældrene 

 

hjælpe stævner mm. 
o Få dem til at føle sig velkomne, som en del af klubben. 
o Hjælp med at gøre hestene klar til undervisning, evt. et kvarter mellem hver 

undervisningstime, det medfører evt. færre timer? 
o undervisning af forældrene, strigledage/pudsedage, bliver det varslet i god tid 

bliver eleverne væk. 
o Evt. privatryttere til at hjælpe med opsadling.  

 

Åbent hus for elevskolen.  

 

Ønsker klar kommunikation med mulighed for at folk kan tage et initiativ. 
o Ikke mere regler for reglers skyld. 
o Forvente at vi alle kan overholde regler.  

 

Hjælpes ad med at få stedet til at se pænt ud. 
o Alle rydder op og fejer efter sig. 
o Arbejdsdage (skal ikke ligge samme weekend som Jelling festival) gerne starte med 

fælles morgenmad kl. 8 eller 9.  

 

Hjælpere til stævner. 
o Evt. droppe hjælpermad og lave et system hvor man samler points alt efter hvor 

mange gange man har hjulpet i løbet at året. 
o Hjælper fest. 
o Ønske om at man kun sættes til det man har sagt ja til, ikke speaker hvis man har 

sagt ja til at skrive. 



Hedensted og omegns Rideklub   
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted 

________________________________________________ 
o Hjælperlister hvor man kan skrive sig på så man ikke bliver ringet op om dette.  

 

Stævner 
o Der har manglet den røde tråd i stævnerne.  

o Evaluering af vores samarbejde før og under stævnet, gerne på tværs af udvalgene. 
o Kommunikation mellem de forskellige mennesker der står for stævnet.  

 

Generel imødekommenhed, både i dagligdagen og under stævner og andre arrangementer.  

 

Springmateriel: 
o Irriterende at der, efter ude sæsonen var over og springafdelingen havde ryddet det 

hele væk, er blevet sat ret nye spring ud på springbanen,  og at disse har stået ude 
det meste af vinteren. 

o Alt der tages frem, ude som inde ryddes op igen så det ikke bliver ødelagt eller er til 
gene for andre.  

 

Medlemmer og forældre til medlemmer vil gerne give en hånd med feks. at lave hullerne i 
vejen hvis det er ok?  

o Det er det, vi skal lige have undersøgt om der skal tilknyttes en ansvarsforsikring til 
traktor mm. for at vi er dækket hvis der sket et uheld. 

o Alle initiativer til at hjælpe HDR er velkomne.  

 

Ekstra indtjening i vinterperionen 
o Bokse i laden 

 

ekstra bokse ind evt. billigere opstaldningspris. 
o Evt. købe bokse brugte, også spare noget på teltstalde til stævner      
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