
ORIENTERING FRA BESTYRELSESMØDE D. 13. juni 2016  
Til stede: Knud, Maria, Torben, Maibritt, AM 

 
Referat fra sidste møde blev godkendt 
 

1) Opfølgning – medlemsmøde:  
Tak for et rigtig godt møde 

a) Ponyhø til hest: for at give mere fleksibilitet har bestyrelsen besluttet at 
ændre mængderne pr. 1. august. Uanset om det er til hest eller pony kan 
man vælge mellem 3, 6 og 9 kg. Skift i mængde kan kun foretages pr. d. 1.  
Prislisten vil blive opdateret hurtigst muligt. 

b) Forespørgsel på gummimåtte til dør ved den store hal. Der er allerede 
installeret 1 gummimåtte. Vi afventer lige, at den nye dør er sat op for at se 
hvad behovet er. 

c) Foder: tak for en interessant diskussion på mødet. Bestyrelsen har dog 
besluttet, at vi beholder St. Hippolyte Naturmüsli, da vi mener, at dette 
produkt dækker meget bredt, og derved tilgodeser vores sammensætning af 
heste. 

d) Halm versus træpiller?  
Det vurderes, at der kan spares 50 kr. pr. hest pr. måned ved at gå over til 
piller. 
Perspektiver at have in mente: hestevelfærd, der skal gives hø to gange om 
dagen, der skal tages klatter hver dag.  
Bestyrelsen vurderer, at besparelsen ikke er stor nok til, at det pt. er besværet 
værd, og vi fortsætter derfor med halm. 

  
2) Løbebånd til heste: flere opstaldere har ytret ønske om et løbebånd. Bestyrelsen vil arbejde 

videre med dette ønske. 

3) Vi vil gerne takke HJRK venner for et fantastisk godt sponsorstævne. Vi er utrolig stolte over 
tilslutningen og dagen igennem blev der redet mange penge hjem til klubben.  

4) Sommerferien står for døren, og i år er Dennis ferieafløser. Der vil i juli måned ikke være 
weekendvagter og heller ingen ud og indluk i weekends.  

5) Der vil være mulighed for springundervisning ved Morten alle torsdage i løbet af juli. 
Tilmelding skal ske til Maibritt. 

6) Pladserne til årets Aktiv Sommer blev hurtigt besat, og i den forbindelse har vi brug for 
mange hjælpere. Hvis i har mulighed for at hjælpe med dette, så kontakt Elisabeth 
Frederiksen. Aktiv sommer afvikles lørdag & søndag i uge 31 fra kl. 9-12. 

7) Årets rytterlejr afvikles i weekenden d. 19-21/8 – der er mere information omkring dette på 
hjemmesiden. 

  
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer   
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

  
  

 


