Invitation
Møde 2 for alle rideklubber
Viborg Kommune, Dansk Ride Forbund og Viborg Idrætsråd inviterer alle kommunens
rideklubber til møde 2 mandag d. 27. november kl. 17 – 19 på Viborg Biblioteket,
Vesterbrogade 15 – lokale M3, 8800 Viborg.
Mødet er en opfølgning på første møde, hvor samarbejdspotentialer blev bragt i spil – det
følger vi op på. Vi har forslag med og I kommer selv i arbejdstøjet. Desuden følger vi op på
hjemmeopgaven: I (og vi) skal være helt skarpe på at vide, ”hvilken klub er i?”:
1.
2.

3.

4.
Under





Velkomst ved Ole S. Nielsen, bestyrelsesmedlem i Viborg Idrætsråd
Rideklubberne er uundværlige – hvem er I?
a.
Hvor har jeres klub sin særlige styrke?
b.
Hvad kan I tilbyde nuværende og nye medlemmer?
Workshop om samarbejde (hver klubs deltagere fordeles i forskellige grupper)
a.
Drøftelse af konkrete ideer
b.
Beslutning – det gør vi!
Eventuelt & næste møde
punkt 3 vil vi minimum drøfte følgende konkrete ideer fra sidste møde:
Hvordan bakker vi op om hinandens stævner?
Hvordan planlægger vi ridelejre? (så rytterne kan deltage i flere lejre)
Hvordan kan vi samarbejde om at skabe kvalitet i undervisningen?
Hvordan undgår vi, at der er ventelister i en klub og ledig kapacitet i en anden klub?

De øvrige ideer fra sidste møde + eventuelle nye ideer kan også komme i spil, men vores
forventning er, at vi kommer til at træffe beslutning vedr. de 4 ovenstående forhold. Derfor
må i gerne diskutere dem i jeres bestyrelse inden mødet, samt evt. fordele spørgsmålene
mellem jer. Bestyrelsen er velkommen til at møde fuldtallig. Vi byder på sandwich. Tilmelding
senest torsdag d. 23. nov. på morten@viborgidraetsraad.dk. Har du/I spørgsmål, så kontakt os.
Med venlig hilsen
Ole S. Nielsen &
Morten Erfurth
40889396

Dorte Nørskov
40457470

Søren Keldsen &
Lene Grønbæk
87 87 30 06

