
ORIENTERING FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG D. 30. JANUAR 2017 

Tilstede: Torben, Elisabeth, Knud, Maibritt og AM 

1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt 

 

2) Husk Generalforsamling d. 27. februar kl. 19.30 

Indkaldelsen forefindes på hjemmesiden og på opslag på rideskolen. 
Emner der skal behandles på Generalforsamlingen skal - i henhold til vedtægterne - 
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  
Dagsorden til Generalforsamlingen vil blive kommunikeret på hjemmesiden og på 
opslag på rideskolen 1 uge før Generalforsamlingen 

3) Forespørgsel på at afholde Fjordheste DM på HJRK 
 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Fjordhesteforeningen, som har forespurgt på at 
afholde Fjordheste DM på HJRK i 2017. Bestyrelsen er meget beæret over 
henvendelsen og ser den som et stort kompliment for det meget flotte arbejde, som 
alle på HJRK yder i forbindelse med afviklingen af vores stævner  

Arrangementet vil kræve opstaldning af 50 heste (i en teltstald, da vi ikke har de 
fornødne staldforhold, en teltstald vil kræve nattevagter), en campingplads til 
deltagerne og deres familie, og dertil bade- og toiletfaciliteter. Der vil skulle afholdes 
en medhjælperfest for 150 personer lørdag aften, og der vil skulle være mulighed for 
bespisning i cafeteriet fra fredag til søndag.  

Bestyrelsen og stævneudvalget har kigget ind i hvordan et sådan arrangement vil 
kunne stables på benene. Men da vi ikke har de fornødne forhold til så stort og 
omfattende et stævne, har bestyrelsen vurderet, at HJRK ikke kan stable nok 
hjælpere på benene til at få det afviklet. Vi har derfor desværre valgt at takke nej til 
henvendelsen.   

 
4) Vedligehold: 

- Møddingspladsen er ved at blive renoveret. Vi beklager rodet.  
- Der er kommet ny dør i den stor hal  
- Der vil inden længe komme nye ruller på portene i den store hal, så de bliver 

nemmere at lukke op og i.  
- Ønske fra medlemsmødet om udendørs belysning ud til parkeringspladsen op 

langs den hvide stald: det arbejder bestyrelsen videre med. 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


