
Referat fra bestyrelsesmøde d. 21/11-2014. 

 

 Højris Rideklub holder julefrokost lørdag d. 13/12 - se opslag i rytterstuen. Der er tilmeldingsfrist 

søndag d. 7/12. 

 

 HUSK vores juleshow søndag d. 7/12 kl. 13.00 

 

 Maria Petersen stopper i ridefysafdelingen pr. 1/1-2015. Jette Flarup overtager hendes timer. 

 

 Der afholdes 4 medlemsmøder om året (januar, maj, august & november) Det kommende 

medlemsmøde er d. 13/1-2015. 

 

 Der afholdes et internt elev-/klubstævne d. 31/1-1/2-2015. Nærmere info kommer senere, men sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. Der vil til stævnet være mulighed for både dressur og springklasser. 

 

 Alle som modtager undervisning eller benytter HJRK faciliteter skal være medlem af klubben. 

 

 Vi oplever, at der er flere som glemmer, at samle hestepærer op i ridehallerne. Vil I ikke alle huske 

det og minde hinanden om at huske det, så vi kan passe bedst mulig på vores ridehusbund. 

 

 Morten vil fra januar tilbyde springundervisning i den store hal hver anden søndag fra kl. 11.45 - ca. 

kl. 15, afhængig af tilslutningen. Det vil komme til at foregå ligesom om torsdagen, hvor man 

melder til, og betaler forud til Maibritt. Hvis I ønsker at være med til søndagsspringning i januar, 

skal der meldes til og betales senest d. 20/12. Banen vil blive ordnet efterfølgende, så der kan rides 

dressur senere på eftermiddagen hvis man ønsker dette. 

Så det betyder, at den store hal er lukket hver anden søndag i ulige uger, første gang er d. 4/1-2015. 

For yderligere info eller spørgsmål omkring dette kontakt da Helle Sveistrup eller Maibritt 

Rosenkilde. 

 

 Her i vinterhalvåret skal man først påbegynde sin weekendvagt kl. 8.00, og hold jer orienteret på 

tavlen vedr. tidspunkt for indlukning af elevhestene, samt specielle hensyn. Vi henviser til at der 

bliver fodret til aften sidst på eftermiddagen - omkring kl. 17.  

 

 Vil alle være OBS på at rydde op efter jer selv i staldene, så tæpper, dækkener m.m. ikke hænger og 

flyder. 

 

 Højris Rideklub´s elevafdeling holder juleferie - og sidste undervisningsdag er fredag d. 19/12 og 

første undervisningsdag efter nytår er mandag d. 5/1-2015. Ridefys holder først juleferie fra d. 23/12 

og starter igen mandag d. 5/1-2015. 

 


