28. maj 2019

Referat
Generalforsamling i Rideterapeut Foreningen
Dato:
Tid:
Sted:

Søndag den 26. maj 2019
Kl. 11.00 – 12.30
Familien Frederiksens Isheste
Pædagogisk Center for Mennesker og Heste
Brandhøjgårdsvej 108
2640 Hedehusene

Deltagere:
Maja Frederiksen
Birgit Frederiksen
Charlotte Rask
Lenna Billekop Heinrichs
Mette Dam Wied
Therese Bjørnkjær
Lene Sook Andersen
Ane ???
Gitte Sabroe (referent)

1. Velkomst v/formanden.
Maja Frederiksen bød velkommen.

2. Valg af dirigent og valg af referent
 Birgit Frederiksen blev valgt til dirigent.
 Gitte Sabroe blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dirigenten ændrede rækkefølgen på dagsordenen, af hensyn til behandling af et forslag om omhandler kontingent.
Dagsorden med ændret rækkefølge blev godkendt.
3. Formandens beretning.

Maja Frederiksens kom i beretningen blandt andet ind på følgende emner:
Medlemsansøgninger: Foreningen har i løbet af året fået nye medlemmer og kun få
forlader foreningen.
Medlemsbeviser: I løbet af året er medlemsbeviser blevet udsendt til alle medlemmer
bortset de som er optaget på dispensation. De får beviset, når de har færdiggjort deres uddannelse.
Facebook: Foreningen har fået en facebookside, som gør at informationer fra foreningen kommer ud til flere. Giver dig samtidig lidt problemer med henvendelser via Messenger, som der skal findes en løsning på.
Uddannelse: der er kommet 2 nye uddannelser ind på hjemmesiden, det er Stald Plus
v/ Gitte Sperling og det er Horse Sense. Det er godt at der gives noget valgmuligheder, så Bestyrelsen ser løbende på, hvem der afholder kurser/uddannelser, som har
den rette faglige baggrund. Man kan kun komme med vores webside, hvis det der udbydes kan anerkendes og som har det rette faglige indhold og niveau.
Seminarer: Foreningen har holdt et seminar ”Kroppen i Fokus”. Kendetegnende var at
der var mange deltagere, som ikke er medlemmer af Rideterapeutforeningen. De er
helt fint med interesse udefra, men det ville være dejligt, hvis flere medlemmer finder
foreningens arrangementer interessante. Bestyrelsen modtager meget gerne ideer fra
medlemmerne om aktiviteter i foreningen. Som det er nu iværksættes primært aktiviteter som bestyrelsen finder på.. Og bestyrelsen må gå ud fra, at det er ok.
Bestyrelsen har et større seminar på tegnebrættet, som kan involvere kriminalforsorgen, kommuner, institutioner mv. Det går ud på at invitere Randy Helm, som er supervisor på resocialiseringsprogram i Arizona Statsfængsel som involvere fangere og
vilde heste Mustanger. Der er lavet en del dokumentarudsendelser om det og vi kunne
i den forbindelse foreslå en event med Kriminalforsorgen. Tænker også et kan skabe
noget interesse fra medierne. Robert Redford har i 2019 produceret en film som hedder The Mustang og som handler om det samme som Randy Helm arbejder med. Bestyrelsens vil undersøge om der er mulighed for at kunne fremvise den film evt. med
introduktion af Randy. Herudover kunne der skabes lidt indtægter ved at Randy giver
Clinics mod betaling. Bestyrelsen er i dialog med et sted som kunne være oplagt for
sådanne Clinics.
Persondata: Det er et område som giver foreningen nogle udfordringer og det gælder
formentlig også for nogen af foreningens medlemmer med egne virksomheder. Bestyrelsen vil undersøge muligheder for at afholde et aftenmøde, hvor nogen med kendskab til området kan komme og give et oplæg og svare på spørgsmål. Endvidere ret-

tes henvendelse til advokat for at høre, hvad et vil koste at få udarbejdet en persondatapolitik for foreningen.
Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen holder mødet ca. hver 2-3 måned og måske mere op
til afvikling af arrangementer.
Debat:
Forslag om at foretage en tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmerne for at få afdækket medlemmernes forventninger og behov.
Ros til bestyrelsen for det samlede indhold i seminaret
Drøftelse om foreningens retning i forhold til anvendelse af heste, og der var generel
enighed om, at der ikke er en bestemt retning eller måde at arbejde med rideterapi
på. Det er vigtigt at medlemmerne arbejder individuelt ud fra deres faglige baggrund
og viden. Og at man ikke tilbyder noget, man ikke er uddannet til eller har viden om.

 Beretningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse.
Kasserer Birgit Frederiksen fremlagde regnskabet for 2018.

 Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var fremsendt 2 forslag.
a. Forslag fra Marie-Louise Demant:
Foreslår nedsættelse af medlemskontingent med følgende begrundelse: ”Større udbredelse af hvad rideterapi er og kan være, ved at flere medlemmer kan formidle.
Hvis medlemmerne også ønsker at være medlem at De komplementære behandlere,
(hvilket giver os alle en sikring for at blive anerkendt i sundhedsstyrelsen).OG i Grøn
Omsorg, Kan den økonomiske udskrivning være for stor i forhold til hvor mange klienter den enkelte ride terapeut har”.
Der blev spurgt til forholdet mellem foreningens indtægter og udgifter og kasserer
kunne oplyse, at årsagen til, at der lige nu er et overskud, er indtægter fra deltagere i

afholdt seminar. Ellers er der et passende forhold mellem indtægter og udgifter. Hvis
kontingentet nedsættes vil der ikke være mulighed for afvikling af aktiviteter.
Bestyrelsens indstilling er at kontingentet fastholdes på nuværende niveau, som er
500 kr.
 Der var enstemmig opbakning bestyrelsens indstilling, hvorfor forslaget ikke
blev vedtaget.
b. Forslag fra Maja Frederiksen:
Foreslår at vi arbejder på en sammenlægning med Green Care netværket og kommer
under deres paraplyorganisation. Maja vil fremlægge forslaget og uddybe/ begrunde
det på GF.
Maja Frederiksen motiverede forslaget om at Bestyrelsen iværksætter et arbejde med
henblik på at afdække muligheden for sammenlægning med Green Care eller at indgå
som organisation under Green Care netværkets paraply. Green Care er en organisation som omhandler arbejde med Mennesker, Dyr og Natur. Det er en organisation med
store ressourcer og internationale relationer. Der er fuldtidsansat til administration,
medlemmer som er dygtige fundraisere, der er ressourcer til forskning mv. Så der vil
være umiddelbart være mange fordele ved at Rideterapeutforeningen indgår i den
organisation med en større tilknytning end det nuværende medlemskab giver.
Forslaget er således at der arbejdes videre med muligheden med henblik på at fremlægge konkret oplæg til beslutning på en fremtidig Generalforsamling. Det kan være
et arbejde som tager en del tid, så måske bliver ikke allerede næste Generalforsamling.
Der var opbakning til at bestyrelsen arbejder videre med det, idet der lægges vægt
på, at fagligheden fortsat skal spille en afgørende rolle og at det er vigtigt at få afdækket muligheder og begrænsninger.
Der var forslag om, at bestyrelsen kan give midtvejsstatus på arbejdet til medlemmerne, hvis det giver mening.
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent.

 Jfr. punkt 5a, så fastholdes kontingent på 500 kr.

7. Forelæggelse af budget til godkendelse
Kasserer Birgit Frederiksen fremlagde budget for 2019, som er baseret på uændret
kontingent.
 Budgettet blev godkendt.

8. Valg af Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
 Maja Frederiksen blev genvalgt som formand.
 Mette Dan Wied blev valgt som bestyrelsesmedlem.
 Der var ingen som ønskede at indtræde som suppleant.

Birgit Frederiksen (kasserer), Charlotte Rask (bestyrelsesmedlem) og Lenna Billekop
Heinrichs (bestyrelsesmedlem) var ikke på valg i år.
Herefter er bestyrelsen sammensat således:
Maja Frederiksen, formand
Birgit Frederiksen, kasserer
Charlotte Rask
Lenna Heinrichs
Mette Dan Wied
Lene og Ane ønskede ikke en plads i bestyrelsen, men ville gerne påtage sig konkrete
opgaver efter behov.

9. Valg af revisor.

 Der var ingen som ønskede at opstille , så bestyrelsen undersøger mulighederne

10. Valg af uddannelsesudvalg
 Der var ingen kandidater til uddannelsesudvalget, derfor fortsætter bestyrelsen
med at varetage uddannelsesudvalgets opgaver som hidtil.

11. Eventuelt
Der var et forslag om, at få lavet noget med foreningens logo som kunne sælges til
medlemmerne – f.eks. T-shirts.

