
Referat fra medlemsmøde d. 18. januar 2017 

 

1) Der er Generalforsamling mandag d.  27. februar 2017 

Kl. 19.30 HJRK’s venner 

Kl. 20.00 HJRK’s generalforsamling 

 

2) Status på overgang til nyt foder: Alle er nu fuldt overgået til det nye foder. 

Ændringer til større eller mindre foder-interval kan kun ske pr. d. 1. i måneden. Informationen skal 

gives til Elisabeth og Knud. 

 

3) Halmpiller 

Bestyrelsen har besøgt Holstebro Rideskole og trukket på deres erfaring med at overgå til 

halmpiller. Holstebro Rideskole har haft en stor besparelse i udgifter ved at overgå til halmpiller. 

Deres udgift til at komme af med mødding var meget større end vores, og vi kan derfor ikke spare 

de penge, som Holstebro Rideklub har sparet ved at overgå til halmpiller. 

 

Bestyrelsen har dog stadig undersøgt mht. priser osv. for at kunne forelægge et konkret forslag til 

medlemmerne. 

 

Forudsætninger ved at have sin hest stående på halmpiller: 

* Der gives kun hø 1 gang om dagen   
* Kræver daglig udmugning   
* Bestyrelsen anbefaler, at man investerer i en slowfeeder   
* Tilkøb af udmugning af staldpersonalet er ikke muligt   
 
Priser v. 10 tilmeldte heste på halmpiller vil være: 

Opstartsboks (15 sække): 450,-   

Tilkøb pr. sæk:       40,-   

Boks m. 2 poser pr. uge    50,- dyrere end i dag   

Boks m. 3 poser pr. uge   180,- dyrere end i dag   

 

Mange her på HJRK bruger allerede træpiller og synes, at det er nemmere end halmpiller 

Træpiller har samme forudsætninger som halmpiller. 

 

Medlemmerne vil hellere satse på træpiller end på halmpiller. Det blev besluttet, at medlemmerne 

selv går sammen og laver fælles indkøb for at få en god pris.  

Opbevaring kan være mellem containeren og den hvide stald. 

Opstartsboks: 10-15 sække 

 

4) Husk at holde orden i staldene 

 Ønske om at der i den nye stald sættes kroge på selve bokslågen, så grimen hænges på dén 

boks, hvor hesten står og ikke på nabo-boksen. Det vil blive sat i værk. 

 Der arbejdes på at få lavet bokskasser til alle bokse. 

 Husk at følge det simple ordensreglement: 1 grime, 1 træktov og en bokstaske pr. boks. 

 Der er rigtig meget spindelvæv rundt om i staldene. Karin får sat ”støv”-koste op, som alle 

opfordres til at bruge, så staldene ser pænere ud.  



 Hvis man har brug for at få tørret dækkener, så brug ”tørresnorene” i de ledige bokse i den 

hvide stald 

 I den hvide stald: Opfordring til at man fylder striglepladserne op i den bagerste ende, førend 

man tager staldgangen i brug ved opsadling. 

 Generelt for alle stalde: husk at feje og samle op efter hesten. 

 Hæng altid grimen på plads på boksen, så den ikke hænger og optager plads i kæderne på 

staldgangen. 

 

5) Husk at lukke døre i staldene i disse frost-tider 

Hvis man kortvarigt vil lade døren ud mod foldene ved den hvide stald stå åben, så er det meget 

vigtig at fæstne den i krogen, så en hest ikke hænger i med sit dækken el. lign. 

 

6) Hvis man undrer sig over, at heste ikke er lukket ud eller ind, så vær sød at tage fat i de pågældende 

ejere for at høre om det er en forglemmelse. Det skaber godt sammenhold i klubben at vide, at vi 

drager omsorg for hinanden og hinandens heste, og at vi hjælper hinanden. 

 

7) Elektronisk vægt til hø vil blive sat op 

 

8) Spring om torsdagen:  forespørgsel på om det er muligt at rykke spring-undervisningen frem en 

halv eller en hel time, så det ikke bliver for sent for børnene. 

Det blev besluttet, at spring-undervisningen starter kl. 17 og opsætning af spring kl. 16.45. 

I vinterhalvåret er der dermed meget begrænsede muligheder for at ride dressur for privatrytterne. 

De har til gengæld større råderet over ridehallerne på ugens andre 6 dage. 

 

9) HJRK’s venner har købt nye cavalettis - i blå plastik. Står i mellemgangen mellem hallerne 

 

10) Klubtøj: kan bestilles via hjemmesiden 

Vær opmærksom på, at man kan få tryk både på for- og bagside for samme pris. 

 

11) Husk at vise hensyn til hinanden i ridehallerne.  

Max 8 ryttere i den store hal.  

Undlad at stå i hjørnerne og snakke - især når der er mange ryttere i hallen.  

Rid venstre mod venstre. 

 

12) Der er meget mørkt på parkeringspladsen ved den hvide stald. Bestyrelsen vil kigge på om der er 

mulighed for at sætte noget mere lys op. 

 

Bestyrelsen vil minde om, at medlemmerne selvfølgelig også er velkomne til at henvende sig med 

spørgsmål og forespørgsler mellem medlemsmøderne. 

Dato for næste medlemsmøde vil først blive fastlagt efter Generalforsamlingen. Datoen vil blive 

meldt ud på hjemmesiden. 

 

Tak for et hyggeligt og konstruktivt møde. 

 

Hilsen 

Bestyrelsen 


