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Hold den gode tone ! I BKR værdsætter vi den gode dialog, men vi accepterer derimod ikke dårlig
adfærd eller dårlig tiltale eller omtale, af vores medlemmer eller andre der har tilknytning til BKR.
Enhver negativ tale eller konfliktsøgende adfærd vil blive påtalt af bestyrelsen, overtrædelse kan
medføre sanktioner fra bestyrelsen.
Klubben er til for de unge.
Være bevidst om at det er børn og unge som klubben er til for, og huske at behandle dem ordentligt.
Det betyder at enhver irettesættelse skal ske til barnets forældre, og ikke barnet selv.
BKR accepterer ikke irettesættelser af vores unge ryttere, fra andre end BKR undervisere eller
barnets forældre. Enhver overtrædelse af dette vil føre til sanktioner fra bestyrelsen.
Respekter vores personale.
Ligeledes gør det sig gældende for vores personale, hvor vi i BKR forventer at alle tilknyttede
rideklubben ikke omtaler, tiltaler eller på anden måde ytre sig negativt herom.
Vi forventer at man respekterer den autoritet som klubbens bestyrelse har tildelt vores personale.
Det accepteres ikke at man diskuterer med vores personale, uanset om man mener at have ret. Har
man en anden holdning end den som personalet udviser, er eneste acceptable adfærd at kontakte
bestyrelsen og gøre opmærksom på hvori man ser sig uenig i optræden / adfærd.
Takt og tone på BKR.
Vi opfordrer til at man altid hilser høfligt på hinanden og holder den gode takt og tone.
Skulle man være i tvivl om hvorledes dette udføres, kan Emma Gads ”Takt og Tone” erhverves i de
fleste boghandler.
En forudsætning for at BKR kan eksisterer er at vi alle tager ansvar og undgår at skabe unødvendige
konflikter. Vi vægter fællesskabet og det gode sammenhold højt, hvor vi alle kan trives i og med
vores fælles fritidsinteresse.
BKR er for alle!
Husk at vi alle er lige i Børkop Rideklub. Klubben er til for alle, og der er ingen som er ”mere end
andre” i BKR. Skulle man mod forventning opleve noget andet i BKR, opfordrer vi til at kontakte
bestyrelsen så vi kan tage hånd om det med det samme.
(Dette punkt er meget vigtigt for bestyrelsen!)

Din mening er vigtig
MEN ! Hold den for dig selv, medmindre du bliver spurgt til din mening. Vi er alle forskellige og
har ikke nødvendigvis samme holdninger til hvordan man holder hest.
Rollemodeller
Vi forventer at alle voksne der opholder sig på BKR optræder som gode rollemodeller, og vi derved
sammen kan skabe bedste rammer for vores børn.

Ophold på BKR
Det er tilladt at være på Børkop rideklub i tidsrummet 06:00 – 22:00.
I tidsrummet 22:00-06:00 er det ikke tilladt at opholde sig på BKR, med undtagelse af særlige
arrangementer eller ved særskilt tilladelse fra den samlede bestyrelse.
Ved akut sygdom der kræver hyppig tilsyn, hvor hesten kan være i fare, kan der ses bort fra
ovenstående. Bestyrelsen forventer at blive informeret om sådanne tilfælde, så hurtigt som muligt.
Regler og beslutninger udstukket fra bestyrelsen gælder for alle, og det forventes at dette
respekteres. Enhver overtrædelse af samme vil føre til sanktioner fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har følgende sanktionsmuligheder, men vi ønsker primært den gode dialog.
 Mundtlig advarsel (Bestyrelsen indkalder dig til et møde, hvor du vil modtage advarslen)
 Skriftlig advarsel (Bestyrelsen indkalder dig til et møde,og præsenterer dig for den skriftlige
advarsel)
 Karantæne fra BKR (Se BKR vedtægter)
 Bortvisning (Se BKR vedtægter)

