PHCDK online møde med PR udvalget d. 16.03.2021

Deltagere:
Dora
Kirstine
Laura
Freja
Jeanne

1) Call to order / start af mødet – Dora
2) Valg af dirigent – Dora
3) Valg af referent – Jeanne
4) Dagsorden – Godkendt
5) Godkendelse af referat fra sidste møde – ikke relevant, da dette er det første møde for PR udvalget
6) Introduktion:
PR udvalget giver en præsentation af sig selv, og fortæller hvorfor de ønsker at være en del af PR udvalget.
Laura fortæller, at hun gerne vil bidrage til de sociale medier, men har også andre ideer - mere om det i
punkt 7.
Freja ønsker flere unge/youth ryttere til området.
Jeanne brænder for at udbrede kendskabet til racen og sætte mere fokus på, hvad klubben kan tilbyde og
gøre det mere attraktivt at eje en Paint i Danmark.
Kirstine brænder ligeledes for udbrede Paint og vil gerne sætte mere fokus på SEGES og kåringer, samt hvad
mere en Paint kan bruges til ud over shows.
Dora ønsker mere fokus for medlemmerne, som ikke rider stævner, og så har hun et stort ønske at få flere
unge til sporten.

7) Sociale medier
Vi snakker om, hvordan vi kan få mere aktivitet fra Paint ejerne i Danmark på de sociale medier. Dora
ønsker at opbygge en god hjemmeside samt mere aktivitet på instagram. Vi bliver enige om, at vi vil lave
flere opslag på instragram, og vi får en fast dag hver om ugen til at lave noget spændende eller hyggeligt på
instagram.
Vi taler om, at vi ikke har meldt ud til vores medlemmer omkring de nye regler, der blev truffet til APHA
Convention, men at både Dora og Kirstine arbejder på sagen for at få det oversat til dansk.

Vi kommer endvidere ind på området omkring, hvad vi kan gøre for vores medlemmer. Jeanne forslår
æresmedlem, og Dora har før præsenteret ideen til tidligere bestyrelse.
Det er et område, som vi ønsker at sætte fokus på, da vi ønsker at værdsætte de medlemmer lidt ekstra,
som har støttet klubben i x antal år. Der er desuden forslag om æresmedlemsskab til alle præsidenterne,
som har arbejdet frivilligt for klubben siden 1996. Vi snakker ligeledes om at tilsende klubbens medlemmer
et Certifikat efter fx 5, 10 og 25 års medlemskab og takke for støtten.
Laura foreslår at tage ud til f.eks. rideskoler og give opvisning/foredrag, samt opvisninger til spring og
dressur stævner. Laura kommer endvidere med en vild ide om, at det kunne være en kæmpe mulighed for
westernsporten, hvis vi kunne få lov at repræsentere denne ved at give opvisning til gallashowet (eller evt.
andet sted) under Herning hingste kåring i 2022. Hun har kendskab til nogle nøglepersoner og vil forsøge at
tage kontakt allerede nu.

8) Youth
Vi har tidligere meldt ud, at vi arbejder på en ridelejr senere på året, men grundet corona situationen, så er
intet endeligt besluttet.
Vi taler desuden om at arrangere en ’frivillig’ camp, hvor konceptet er, at man kan deltage til en meget lav
pris og modtage undervisning fra nogle af Danmarks dygtigste amateur/youth ryttere. Underviserne
tilbyder gratis hjælp en halv dag eller mere, og vi håber, at der vil være mulighed for lånehest(e).
Laura og Freja vil arbejde på at finde en location samt amatuer/youth undervisere i Jylland.

9) DM
Vi snakker om at få Pagoen foodtruck til at komme (burger bar), og hvilken dag der er mest
hensigtsmæssig. Vi taler desuden om et arrangement lørdag aften, og at tage kontakt til hingsteejerne
vedr. sponsorering af en bedækning, og evt. om flere hingsteejere vil være med. Vi taler desuden om en
lignende give away/sponsorgaver på de sociale medier.
Vi mangler fortsat en sponsoransvarlig til DM og det er et stort område. Vi beslutter at lave et opslag på
facebook og spørge efter hjælp.

10) Velkomstpakker
Vi arbejder fortsat på at udarbejde en fyldestgørende velkomstmappe og vi har efterhånden mange gode
emner, som vi ønsker at tilføje.
Kirstine arbejder på et nyt logo til klubben i bedre format, som kan bruges til bl.a. de kopper, som alle nye
medlemmer får tilsendt, samt til tryk på T-shirts. Hun håber, at have det færdigt i uge 12 eller 13.
Tidligere bestyrelse har lavet en rigtig fin velkomstmappe, som vi ønsker at bruge materialet i det omfang,
vi kan – tak for det!
Jeanne, Kirstine og Dora har ideer til forskellige områder for velkomstpakken. De aftaler, at Jeanne skriver
et udkast af de forskellige emner, dog undtaget af at Kirstine skriver et afsnit om SEGES og kåringer, samt

Dora skriver et afsnit om National Director, eg. hvem det er (Dora), hvad kan det bruges til osv. Derefter
tager Dora kontakt til sponsorat i forhold til fragt af velkomstpakken.
Vi har været så heldige at få en sponsoraftale med Louise Buch photography på 10 % til et foto shoot –
fantastisk!
Vi har desuden et stort ønske om at tilbyde vores medlemmer 15 minutters gratis konsultation med en
dyrlæge vedrørende avl eg. bedækninger/insemineringer.
Dora har taget kontakt til nogle dyrlæger i Jylland, og Jørgen Sandholm har allerede sagt ja – tak! Laura vil
tage kontakt til en dyrlæge i hendes nærområde og Jeanne vil kontakte flere insemineringsstationer på
Sjælland.

Næste møde for PR udvalget bliver Onsdag d. 14. april – vi glæder til at arbejde videre for denne skønne
race!
På gensyn,
Mvh. PHCDK

