
Referat bestyrelsesmøde d. 3/11-2015 

 

 Julefrokost: 

Vi holder julefrokost på HJRK lørdag d. 19/12. Opslag kommer snart.  

Maria & Maibritt arrangerer dette.  

 

 HJRK 30 års jubilæum i 2016. 

Vi snakker om, at pinsestævnet skal laves til et jubilæumsstævne. 

  

 Bestyrelsen har fordelt ansvarsområder og de er følgende: 

Formand Maibritt Rosenkilde 

• Medarbejdersamtaler 

• Staldpersonale 

• Stald 

• Folde 

• Ridefysioterapi 

• Springundervisning 

• Samfundstjenere 

• dagsordener 

Næstformand Helle Sveistrup 

• PR & markedsføring 

• Udvalg 

• Kommunikationsansvarlig 

• Sociale arrangementer 

• Referater 

• weekendfoderplan 

Kasserer Knud Elkjær 

• Regnskab 

• Regninger 

• Facilitetskort 

• Løn til ansatte 

Sekretær Maria Boel 

• Elevafdelingen 

• Elevhestene 



Menigt medlem Dennis Langvad 

• Bygninger 

• Traktor 

 

 Springundervisning ved Dennis fredag eftermiddag 

Pr. 1/1-2016 er holdet om fredagen kun for elevryttere på klubbens elevheste. Man kan kun modtage 

springundervisning, hvis man også modtager dressurundervisning.  

 

 Evaluering af halloween stævne. 

STOR ROS – til stævneudvalget, sponsorudvalg, cafeteriaudvalg og alle de resterede frivillige som gjorde det 

muligt at gennemføre stævnet. Uden jer havde det ikke været muligt. Vi havde et rigtig godt stævne, med 

mange startere i både dressur og spring. Alt klappede og der var lutter positive tilbagemeldinger. Vi 

mangler dog, at flere byder ind med deres hjælp – og hjælpere skal i fremtiden også findes ved personlig 

henvendelse, og ikke kun via fb. 

 

 swipp og mobilepay 

Det er kun oprettet til brug ved salg i cafeteriet, og ikke til at betale regninger eller stævnetilmeldinger og 

lign. 

 

 Foder på HJRK 

HJRK tilbyder naturmusli og struktur E. Dette står på vores hjemmeside. Flere heste vil gerne supplere med 

havre. Dette tilbyder vi ikke mere på Højris og det er heller ikke anført i vores prisliste. Maria sørger for at 

alle hest får nye fodertavler hvor der ikke står en kolonne med havre. Hvis man ønsker, at sin hest skal have 

havre sammen med sit mad, så må det lægges i en taske på boxen og betale et tilskud på 100 kr. for fodring 

med eget foder. 

 

 Generalforsamling 

HJRK generalforsamling flyttes til mandag d. 29/2-2016 

 

 ”trafik” igennem den lille hal 

Vi vil gerne opfordre alle til at tage hensyn til de personer som rider i den lille hal. Så skal man til den store 

hal er det ikke igennem den lille hal, men benyt den ny anlagte sti udenfor. Og det er STRENGT FORBUDT at 

gå igennem den lille hal når der er undervisning.. 

 

 

 


