
Undervisningsudvalgsmøde 28/10-20
Tilstede: Trine, Caroline, Lene, Kristine og Maria

Fraværende: Anna og Isabel

Spring:

Lars kommer ikke til  at undervise fast i  klubben på nuværende tidspunkt.  Lars kursus blev aflyst med kort

varsel, i stedet afholdtes kursus med Jørgen Malte. Dog aflysninger på dagen, hvorfor der kun var en ridende

ekvipage.

Det er aftalt at Jørgen er vikar for Anja, de to dage hvor hun ikke kan komme. Jørgen tager 175 kr. per person for

hold på 2 ekvipager á 45 min.

Der planlægges at lægge føler ud på Facebook omkring spring, inden der evt. arrangeres springkurser. Såfremt

der  skal  tilknyttes  en  ekstra  springunderviser  fast  til  klubben,  skal  der  være  tilslutning  fra  medlemmer.

Springkurser vil kunne afholdes efter årsskiftet.

Udvalget er enige i, at en underviser kan aflyse eller kræve betaling for min 6 ryttere, såfremt mange aflyser/få

tilmeldte.

Føleren på Facebook vil blive udført som meningsmåling. Udvalget forbereder spørgsmålene til næste møde.

Meningsmåling  afholdes  i  slut  november/start  december.  Efterfølgende  vil  der  afholdes  medlemsmøde  (på

Corona forsvarlig måde).

Juniorryttere:

Der er indtryk af at  nye juniorryttere ikke inkluderes ordentligt i  klubben. Det har været ekstra svært her  i

Corona-tiden.  Udvalget  har  flere  forslag  til  hvordan  vi  kan  inkludere  dem  bedre:  klubaften,  sociale

arrangementer, teoriaftener, holdundervisning, TV-aften (se større ridestævner sammen i klubben), følge-ordning

med frivillige, fællesspisning mm.

Der vil blive lavet spørgsmål om interesse fra medemmer i ovenstående til meningsmålingen.

Vi har  tidligere haft  velkomstfolder til  nye medlemmer  i  rideklubben. Maria følger op på om denne stadig

benyttes eller ny skal laves.

Udvalget  foreslår  desuden at  et  ung-udvalg vil  kunne bidraget  til  inklusion af nye juniorer og rideskolen i

klubbens øvrige aktiviteter og hverdagen. Udvalget vil foreslå dette til næste generalforsamling. I forslaget vil
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omfatte at  unge-udvalg skal består primært af medlemmer under 18 år, dog mindst ét bestyrelsesmedlem (lig i

undervisningsudvalget)  samt skal også have mindst én repræsentant fra rideskolen (mest  oplagt  med mest 2

rideskoleelever/forældre). Et  unge-udvalg vil selv skulle fastsætte deres beføjelser (som derefter godkendes af

bestyrelsen), så udvalget kan træffe beslutninger på deres møde.

Egenspringning om søndagen:

Tiderne er svære af overholde grundet behov for at bygge banen om mellem rytterne. Det aftales at der mellem

hver rytter afsættes 10 min til banebygning. Dvs. der er stadig 20 min spring per rytter, men lille pause mellem

hver ekvipage.

Tiderne til spring skal overholdes, såfremt en rytter bliver forsinket, må denne rytter afkortes deres ridning. Dvs.

forsinkelser accepteres ikke og man kan ikke forskyde tiderne på dagen.

Det aftales desuden at Facebook opslaget om hvem der sætter bane op/tager bane ned hver uge, da ikke alle

medlemmer er lige flinke til at hjælpe.

Udvalget overvejer mulighed for online bookingsystem til egenspring, dette dog stadig på tegnebrættet.

Næste møde 25/11
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