
Herning Rideklub

Refeferat / Bestyrelsesmøde 16.04.2019

Tilstede Niels Facius (NF), Jacob Gaardsted (JG), Carsten Andersen (CA), Ole Moeslund (OM),
Kristina Tägtström (KT), Tina Høegh (TH), Johnny Lauritsen (JL), Morten Kiel (MK).

Fraværende Ingen.

Dagsorden:

1. Nyt fra Daglig ledelse
2. Økonomi 
3. Bestyrelsens fremtidige arbejde - organisering v/ CA & JG
4. Herning Elite - Update v/JG
5. Sponsorer v/CA
6. Mødet med Herning Kommune
7. Næste møde
8. evt.

1. Nyt fra daglig ledelse
Stor fokus på Landsstævner, som er meget vel overstået
En fantastisk indsats af de mange frivillige, unge som ældre. Vi har fået meget fine stævnerapporter.
En MEGET stor ros til vores daglige leder og vores stævneudvalg!

Lige nu stor fokus på kvalitet af wrap og hø – nuværende leverandør, kan ikke levere mere, men der søges efter ny 
leverandør, så vi kan højne kvaliteten af stråfoder!

KT's store fokus er lige nu på at dette skal blive bedre. Der bliver herefter kommunikeret bedre ud til klubbens 
medlemmer vedr. situationen omkring stråfoder.
Lige nu er det ganske enkelt svært at få fat i stråfoder – der bliver først slået nyt stråfoder i juni.

JG & JL tager fat i nogle kontakter. 

Ridelejr for de mindste måtte desværre aflyses – meget få tilmeldte!
MEN – vi laver en ny ridelejr lige efter sommerferien!

Filmen der blev optaget ifm ponystævnet, og som skal promovere HER, blev vist – GLÆD JER!

Der arbejdes på et sponsorstævne – Dette sigtes mod at blive afviklet i juni – stævne datoen fastsættes senest 29. 
april.

Træpiller og spåner skal desværre låses ind, der er for meget svind! Der arbejdes herefter mod en løsning vedr. dette –
ansvarlige MK & JL.

Den store ridehal bruges ikke i juli – kan den lejes ud til andre? KT tænker i afsætnings kanaler, og sender dette videre 
til JG & CA.



3. Bestyrelsens fremtidige arbejde - organisering v/ JG & CA

Oplæg til organisation blev gennemgået.
Diskussion og generel positivitet omkring strukturen.
Godkendt og vedtaget, der sendes digital version til MK, som sørger for at dette lægges på WEB

Herning Elite - Update v/JG
JG gennemgik overlevering fra Jesper Ejlersen, og det fremadrettede arbejde, der er brugt til at skitsere kravene til 
optagelse på Herning Elite. Ydermere er der sørget for at få undervisere, forældre og andre interessenter, helt 
opdateret på kravene, således alle er vidende om Herning Elites krav.
Forenklet kan siges, at man i Herning Elite forløbet, skal blive B-rytter.

JG informerede om planerne om at afholde info aftner til evt. nye elever til Herning Elite programmet – der bliver 
endvidere, senere i forløbet, koblet praktik på, både mht. fysik og ridning. Dette for at forberede evt. kommende 
elever på HVAD Herning Elite er.

Ideen er at vi udvikler talenter, ikke på bekostning at bredden, for at inspirere bredden – ingen elite uden bredde, og 
ingen Bredde uden Elite!

Sponsorer v/CA
CA gennemgik det arbejde der er påbegyndt – flere har fået opgaver ift at kontakte ”gamle” sponsorer, der har skilte 
hængende på HER, men ikke har betalt i år.
Muligheder for sponsorer blev gennemgået

1. Vi skal have ryddet, således kun betalende sponsorer er repræsenteret med skilte

2. Sideløbende kontaktes nye ”leads”

Det er væsentligt at alle tager del i dette arbejde. CA vil altid gerne udforme kontrakter, og JG, CA og OM ringer gerne 
nye leads op – men resten af bestyrelsen må meget gerne tage direkte kontakt til potentielle sponsorer, evt. med det 
kommercielle udvalg som sparring.

Sponsorer skal altid levere; PNG/TIF fil til hjemmesiden samt JPEG fil til skilt!

Næste møde

NF sender tre forslag på datoer

Evt.

OM indkalder til arbejdslørdag, hvor vi får ryddet op i den nye rytterstue (med nye møbler), malet og ordnet sponsor 
skilte.


