
Medlemsmøde den 21.06.2020 
Medlemsmødet startes med at bestyrelsen lykønskede Karin B. Sørensen med hendes 20. års jubilæum i 
Harridslev Rideklub. Karin har været underviser, frivillig og en stor ildsjæl siden 2000. Vi ønsker hende stort 
tillykke med jubilæet og håber på 20 gode år mere.    
 
Elevskolen – info om nye tiltag fra den kommende sæson, herunder HARK Hobby Horse Club og 
rytterfitness. 
Der informeres om at HARK efter sommerferien 2020 kun udbyder elevundervisning mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag. At prisen for mandagsundervisningen sænkes til 325 kr./mdr. ligesom prisen er for de 
andre dage. 
 
Holdene vil max indeholde 4 elever på elevponyer, dog 5 ryttere pr hold hvis der er en rytter på privat/egen 
hest/pony. 
 
Undervisningen vil blive mere niveauopdelt, så ryttere på samme hold er mere lige. De opdeles i niveau 1-5 
af underviserne. 
 
Fredage i ulige uger, vil vi efter sommerferien 2020 tilbyde kæphesteundervisning i HARK. 
Kæpheste undervisning foregår i dressur, spring og ponygames. 
Pris: Medlemskontingent til Hobby Horse Club 150 kr./år incl. kæpheste facilitetskort. Medlemskortet er 
gældende et år fra købsdatoen. 
Undervisning uanset hold 125 kr. /hold /mdr. 
Jobbet som underviser er slået op på vores facebook side, i klubben og andre relevante steder. 
 
Fredage i lige uger, vil vi efter sommerferien 2020 tilbyde rytterfitness i HARK. 
Rytterfitness foregår på bolde og med elastikker og hjælper rytterne med at koordinere sig selv bedre og 
dermed forbedre sin ridning. 
Prisen afhænger af hvem vi kan få til at undervise. 
Jobbet som instruktør er slået op og vi kontakter relevante udbydere.    
 
Ridelejren 2020 bliver uden overnatning pga. Covid19. Prisen er 700 kr./barn. 
Der er 25 pladser for børn i alderen 4-9 år og 25 pladser for børn/unge i alderen 10-18-årige. 
Tilmelding skal ske via hjemmesiden. 
   
Erstatning for tabt elevundervisning. 
Der er tilbudt eleverne en tur til Djurs Horspark eller en rundtur til forskellige gårde med heste. Der er 34 
tilmeldt Djursland Horspark og 6 tilmeldt til rundturen til private stalde, 22 har ikke svaret på tilbuddet. 
 
Facilitetskort 
Facilitetskortet følger rytteren i HARK. 
Fra 01.07.2020 udbydes følgende facilitetskort. 
*Dagskort 50 kr./gang. 
Månedskort 200 kr./mdr. Gældende fra den 1. til den 30./31. i måneden.   
½ års kort 800 kr./halvår.  Gældende fra den 1. januar til og med 30. juni eller fra 1. juli til og med 31. 
december. 
Årskort 1500 kr./år Gældende fra 1 januar til og med 31. december. 



*Dagskort kan bruges ved selvtræning på HARKs faciliteter. Det er også dette der kan bruges hvis en privat 
underviser skal ride en elevs hest. Ved salg af hest kræves det at sælger/HARK medlemmet køber dagskort 
til kunden. Første gang kunden kommer, kan det betragtes som prøvetime. 
Dagskort kan ikke benyttes i forbindelse med undervisning. 
  
Freelance undervisning 
Vi er blevet gjort bekendt med, at vi ikke må have konkurrerende virksomhed i klubben. Hvis dette finder 
sted mister vi lokaletilskuddet fra Randers Kommune. 
Bestyrelsens forslag er, at alle tidligere freelanceundervisere tilbydes ansættelse i HARK. De forskellige 
undervisere oprettes med en knap på hjemmesiden hvor deres elever betaler deres undervisning via 
conventus. 
Underviseren bestemmer selv hvad deres priser er og hvor lang tid deres lektioner varer. Klubben vil 
pålægge et mindre administrativt gebyr oveni prisen. Underviser aflønnes af klubben efter det der er købt 
for på hjemmesiden. Underviseren er selv ansvarlig for at tjekke om deres elever har betalt. 
 
Dette forslag, gav medlemmerne på medlemsmødet go for at bestyrelsen kan arbejde videre med. 
Bestyrelsen vil invitere tidligere freelanceundervisere til et møde snarest, hvor nærmere detaljer drøftes. 
 
Der er mulighed for at indsende løsningsforslag til freelanceundervisning senest 01.07.2020 kl 12. 
 
Evt. 
Der forekom ønsker om mere kommunikation om elevponyernes ve og vel til elevrytterne og deres 
forældre. Kommunikationen er pt. imellem hestepasseren og underviseren, hvor underviseren skal 
kommunikere relevant ud til elevrytterene. 
 
Der forekom ønske om dato hvor det er muligt at komme ud at besøge Tulle og Seven. Denne dato arbejdes 
der på at få koordineret imellem de nye ejere og bestyrelsen. Opslag kommer snarest. 
 
Der forekom frustration over at Følle var blevet flyttet så pludseligt uden elevryttere var informeret og 
havde haft mulighed for at tage afsked. Denne situation blev forklaret og er ikke den måde som vi generelt 
benytter os af. 
 
Der forekom frustration over at vi ikke har begynder elevheste nok og om bestyrelsen havde en plan for 
dette. Det har bestyrelsen, og der søges efter egnede emner med lys og lygte. 
 
Der kommer spørgsmål til hvorfor partudvalget er nedlagt. Svaret er pga. det ikke længere er relevant og 
opgaverne klares i andre udvalg. Så for at få større overblik over info lukkes denne platform. 
 
Der kom ønske om flere aktiviteter for parterne som bomtræning, springning, overnatninger osv. Grunden 
til bomtræning og springning ikke har været udbudt i en periode, er pga. skadede ponyer. Og for ikke at 
overbelaste de ponyer som var gående, blev dette nedprioriteret. Fremadrettet vil bomtræning og 
springning blive inddraget på skift imellem underviserne og derved blive en del af undervisningen. Flere 
aktiviteter vil undervisningsudvalget og juniorudvalget tage til sig.       
  
Partansvarlig og juniorudvalg kan lave nogle aktiviteter sammen med parterne. 
 
 


