
 
Bestyrelse møde i rideterapeut foreningen 19/6 - 2022 
Deltagere: Katja – Dorte – Nete  
 
Dagsorden: 

• Hvad ønsker vi som ny bestyrelse at starte med? 

• Hvor skal foreningen hen, og hvad er vigtigt for at bevare den? 

• Hvad er vigtigt for, at vi som terapeuter kan blive og forblive anerkendt for vores arbejde? 

• Hvad kan vores medlemmer bruge foreningen til? 

• Samarbejder på tværs i Dk og Nordisk. 
 
Samtaler om: 
Hvad sætter vi i gang nu? 

• Vision: 

• Erfagrupper - tema 

• Ikke uddannede kan være medlemmer –  

• Passive medlemmer får adgang til nyhedsmail og rabatter 

• Ikke medlemmer kan få nyhedsbrev 

• Pensum for uddannelse til rideterapeut/hesteassisteret terapeut skal formuleres  

Hest, adfærd, samspil, anatomi, kommunikation med hest og menneske, hvad er det tredje 
fælles. Forandring, metode og læring - didaktiske principper, sikkerhed mellem hest og 
mennesker 
Bestyrelsen laver et ansøgningsskema…. Hvem -skal se på det? 

 
1.struktur 

  ekstraordinær generalforsamling ang. bestyrelse om at vi er 3 og ikke 5 vedr. bank 
medlemskab og certificering 
uddelegering af opgaver 

 
2.fremtidige opgaver 

Medlemskaber (aktive, studerende, passive, folk som arbejder med ledelse)  
 Aktiviteter 

Nordisk samarbejde  
  Website og pr – Marianne Florman 
 
3. fremtiden vedr. medlemmer   

kommunikation til medlemmer 
initiativgrupper 

 
4. årshjul   
 Demo og stand til dyrskuer og forskellige hestedage 

Gode fortællinger 
Stor arrangement 1 gang årligt 

 Erfagrupper – kan mødes med tema  
 Pensum – for uddannelser 
 Hvor og hvordan kan vi få en god efteruddannelse og supervision 
 
Dorte vil gerne invitere Linda Kohanov til en dag i 2023 



 
På bestyrelsesmødet blev det besluttet at: 
Nete starter med en Erfagruppe og temaet i september bliver hvad rører sig i DK. 
Første Erfagruppe bliver hos Nete d.30/8 -2022 kl. 19-21 
Ladbyvej 1 Holløse 4700 Næstved tilmelding via foreningens mail tilmeldingsfrist er 20/8 
 
Marianne vil godt være SOME—ny hjemme side -Facebook – Instagram 
Dorte har samtaler med Marianne om dette og bestyrelsen holder sig orienteret. 
Der vil været et Årshjul fremad rettet: 
 
Første kvartal: 
Erfagruppe - åbne 
Nyhedsbrev  
Generalforsamling input til medlemmer  
 
Andet kvartal:   
Erfagruppe - åben 
Nyhedsbrev 
 
Tredje kvartal: 
Erfagruppe - åben 
Nyhedsbrev 
Generalforsamling 
Nete sender indbydelser ud til generalforsamling 
Dorte giver adgang til Nete til mail 
Nete laver første Erfagruppe  
Katja laver oplæg til nyhedsbrev 
Katja laver en formålsbeskrivelse - 
 
4 kvartal: 
Først på 4 kvartal stort arrangement 
Nyhedsbrev 
Erfagruppe - åben 
Visioner  
 
 
Næste møde er generalforsamling d.14/9- 2022 kl.17 på zoom tilmelding via foreningens mail 
Nyhedsbrev møde om dette 3/7-2022 
 
Med venlig Hilsen Bestyrelsen 


