Referat af generalforsamling i HJRK
tirsdag d. 25. feb. 2014
Pkt. 1. Valg af dirigent: Valget faldt på Karina Blaabjerg
Pkt. 2. Formandens beretning (ændres fremover til bestyrelsens beretning):
Daniel Marck fremlægger beretning, da Ole Høj er fraværende.
Pkt. 3. Godkendelse af regnskab:
Revisor Solvejg Poulsen fra Heden & Fjorden fremlægger regnskabet fra 2013.
I forbindelse hermed kommer der flere forslag, bl.a.:
- at lave en skrivelse, som sendes ud med næste regning, hvori det fremgår, hvor
vigtigt det er at regningen bliver betalt på den rigtige måde.
- forslag om elektroniske girokort i stedet for faktura, så det kan betales via netbank.
- Det er vigtigt at man betaler sine regninger til tiden.
- ændringer i forbindelse med opstaldning oplyses i god tid OG ikke for tit. Disse
sendes pr. mail til kassereren.
- undgå kontanter – hellere bankoverførsler.
- for at få refunderet evt. udlæg, skal der forelægges bilag/kvitteringer.
Regnskabet godkendes.
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent for 2015:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for aktive medlemmer (passive overgår til Højris
Rideklubs venner) – dette godkendes.
Pkt. 5. Orientering fra bestyrelsen.
Flyttes til evt.
Pkt. 6. Indkomne forslag:
Karin Lindved fremlægger forslag/ændringer af vedtægterne for Højris Rideklub. Det er
nærmere tilpasning efter kommunesammenlægningen mm.
Forslaget godkendes.
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Mette Sørensen, Knud Elkjær og Lisbeth Madsen vælges ind i bestyrelsen.
Pkt. 8. Valg af suppleanter:
1. Anita Persson
2. Helle H. Svejstrup
Pkt. 9. Valg af diverse udvalg:
Erik Lindved redigerer undervejs, mens udvalgene nedsættes. Nyt udvalg – ”2020” mht. de
nye hesteholdsregler
Pkt. 10. Valg af revisor:
Karina Blaabjerg tager en tur mere 

Pkt. 11. Evt.
Orientering fra bestyrelsen ang. prisstigninger fra d. 1. april 2014 – vedlagt referatet.

Shannie: Ryd dog op efter jer selv! Der er tit rod i staldene.
Jette F.: Hold rent mm. i rytterstuen og HUSK at slukke lyset.
Anne-Mette Mikkelsen: Beder om, at der kan gives ”plads” til ude-fra-kommende til
opsadling mm. Da de kun må stå 2 steder.
Glennie: Ros til opstaldere i Den hvide stald for at holde den pæn og ryddelig.
Mette S.: Opfordring til underviserne om, at der bliver fejet/ryddet op efter eleverne. Og at
man husker at lukke dørene i rytterstuen, mens el-radiatorerne er tændt.

Ad. Orientering fra bestyrelsen:
Prisregulering ved eneundervisning:

Underviser

Ikke opstalder på HJRK
UDEN facilitetskort

Charlotte

Opstalder på HJRK
og ikke opstalder
MED facilitetskort
- 25,- kr.

Karin

Som nu

+ 25,- kr.

Kurt

Som nu

+ 25,- kr.

Lis

Som nu

+ 25,- kr.

Opstaldningspriser
Hest

Hvid stald

Pension

970,00 Kr.

1070,00 Kr.

Foder

350,00 Kr.

350,00 Kr.

Hø - op til 10 kg

500,00 kr.

500,00 kr.

Facilitetskort

200,00 kr.

200,00 kr.

2020,00 kr.

2120,00 kr.

I alt

Pony

Hvid stald

Ny stald

Ny stald

Ponyboks

Pension

970,00 Kr.

1070,00 Kr.

870,00 Kr.

Foder

250,00 Kr.

250,00 Kr.

250,00 Kr.

Hø - op til 5 kg

250,00 Kr.

250,00 Kr.

250,00 Kr.

Facilitetskort

200,00 kr.

200,00 kr.

200,00 kr.

1670,00 kr.

1770,00 kr.

1570,00 kr.

I alt

Hest, opstalder - døgnfold på græs
Pension

970,00 Kr.

Facilitetskort

200,00 Kr.

I alt

1170,00 kr.

Hø og foder kan
tilkøbes

Hest, udefra - døgnfold på græs
Pension
Facilitetskort
I alt

Hø og foder kan
tilkøbes

1070,00 Kr.
350,00 kr.
1420,00 kr.

Pony, opstalder - døgnfold på græs
Pension

870,00 Kr.

Facilitetskort

200,00 kr.

I alt

Hø og foder kan
tilkøbes

1070,00 kr.

Pony, udefra - døgnfold på græs
Pension

970,00 kr.

Facilitetskort

350,00 kr.

I alt

Hø og foder kan
tilkøbes

1320,00 kr.

Tillæg for fodring med eget foder
Tillæg for hø - pr.
kg.
Tillæg for spåner pr. måned

Pr. måned

100,00 kr.

Pr. måned

50,00 kr.
400,00 kr. (Ekstra pakke 70 kr.)

Tillæg for udlukning alle hverdage, pr.
måned
Pony-service (ud- og indlukning
hverdage), pr. måned
Tillægsydelser

Dækkenskift

pr. md.

Klokker, gamacher, bandager

200,00 kr.
250,00 kr.
300,00 kr.
100,00 kr.

Reservation af boks (såfremt der ikke er venteliste til opstaldning eller
boks i ny stald): 300 kr./md.
Reservation af boks (såfremt der er venteliste til opstaldning eller boks
i ny stald): fuld pris
Gældende
pr.01.04.2014

Undervisning
Ny pris
Junior - elevhest

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 300,00

(1 lektion = 45 min.)

2 lektioner pr. uge - pr. md.

kr. 520,00

Junior - opstaldet på HJRK

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 230,00

(1 lektion = 45 min.)

2 lektioner pr. uge - pr. md.

kr. 380,00

Junior - gæst u/opstaldning

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 240,00

kr. 330,00

(1 lektion = 45 min.)

2 lektioner pr. uge - pr. md.

kr. 400,00

kr. 440,00

Senior - elevhest

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 355,00

(1 lektion = 45 min.)

2 lektioner pr. uge - pr. md.

kr. 630,00

Senior - opstaldet på HJRK

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 280,00

(1 lektion = 45 min.)

2 lektioner pr. uge - pr. md.

kr. 480,00

Senior - gæst u/opstaldning

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 290,00

kr. 380,00

(1 lektion = 45 min.)

2 lektioner pr. uge - pr. md.

kr. 500,00

kr. 650,00

Kom igang/småbørnshold,

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 230,00

elevhest (1 lektion = 30 min.)

Trækker pr. gang

kr.

Spring - opstaldet HJRK

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 340,00

Spring - gæst u/opstaldning

1 lektion pr. uge - pr. md.

kr. 350,00

1 lektion pr. uge - pr. gang

kr. 155.00

Benyttelse af baner og hal udenfor
undervisning (gæst u/opstaldning)

pr. hest pr. md.

kr. 350,00

Kontingent - junior

Pr. år

kr. 300,00

Kontingent - senior

Pr. år

kr. 500,00

Kontingent - passiv

Pr. år

kr. 100,00

35,00

Spring øvede

Div. priser
Handicapridning m/ hjælper
(1 lektion = 45 min.)
Facilitetskort:

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen i Højris Rideklub

kr. 440,00

