
 Referat af Medlemsmøde d. 12/1-2016 

o Ud fra erfaringerne fra sidste sommer hvor flere opstalder ønskede at juli måned er 

ligesom alle andre måneder, har vi valgt, at tilbyde dette, hvis det stadig er et ønske hos 

nogle af vores opstalder. Som opstalder skal der gives en tilkendegivelse til Maria inden d. 

1/3. Derefter vil vi finde en eller flere kompetente ferieafløsere. 

 

o Der vil ske en prisreducering på natur musli pr. 01-02-2016 på 100 kr.  pga. en ny forhandlet 

foderpris. Prisen på Struktur E er uændret. 

 

o Vi oplever, at der er meget rodet i vores fælles hørum. Vi opfordrer til at alle rydder op 

efter sig selv, samt fejer efter sig selv. Birgit Mørup laver skilte og hænger op. 

 

o Vis respekt og gå ikke igennem den lille hal (for at komme til den store hal) når der er 

undervisning m.m. i den store hal. Det generer både de ryttere som rider i den lille hal, 

samt de øvrige som rider i den store hal. Eneste undtagelse er hvis himmel og jord er i 

bevægelse eller hvis der er isglat. 

 

o Forsikring ved brand – HJRK har ingen forsikring som dækker privathestene – så bestyrelsen 

opfordrer til at man som opstalder tjekker med sit eget forsikringsselskab. 

 

o Hvis man skal til stævne og har brug for hø til hø-nettet – skal man tage fra sin egen box 

eller købe et par baller og bruge det når man skal til stævne. Hvis man pga. uvidenhed har 

taget hø fra laden, kontakt da Knud. 

 

o Husk at samle klatter op i hallerne. 

 

o På HJRK er der følgende foldregler, 

 

hopper og valakker går adskilt,  

ponyer og heste går adskilt 

max 5 på hver fold 

og heste sættes sammen, så der er mest harmoni 

 

o Vi opfordrer til, at alle husker at have sit foder i tønder på foderloftet og ikke i poser – så vi 

undgår at friste små dyr med lange haler. 

 

o Fra medlemmer kom der ideer og forslag, som bestyrelsen vil belyse på det kommende 

bestyrelsesmøde i februar. 

 

 Kan hele indgangen til den store hal beklædes med en gummimåtte? 

 Vil det være OK at longere, øve med bomme, kavaletties i den store hal? 

 Forespørgsel omkring et fast tidspunkt for spring træning udenfor 

springundervisning? 

 

o Ordet er frit 

Der blev fra medlemmer opfordret til at alle rydder op efter sig selv i stald, sadelrum og 

rytterstuen 

At alle husker at sætte springstøtterne pænt på plads efter brug. 

 


