Medlemsmøde 1/9-14

Maibritt takker alle der har arrangeret og hjulpet med vores arrangementer hen over sommeren
på Højris. Vores udvalg og medlemmer har været medvirkende til at vi har haft en rigtig god, sjov
og spændende og oplevelsesrig sommer  Her kan bl.a. nævnes,







sponsorstævne og grill aften
mini – rytterdag
aktiv sommer
rytterlejr
Hyldegårds marked.
de der har hjulpet med at finde en ny elev pony.

Vi er blevet kontaktet af beboere på Remmebakken, som gør opmærksom på at der må ikke rides
på græsset mellem Remmevej & Remmebakken.
HUSK - at trække hestene uden om - i stedet for at gå i gennem den hvide stald. Det er dog ok hvis
vejret er rigtig dårligt - men vær opmærksom på at der færdes mange børn i den hvide stald..
Vær opmærksom når du har staldvagt, at hestene får den rette mængde hø. Det er en god ide at
veje høet indtil man har fornemmelse af hvor meget høet vejer.
Knud takker alle der betaler til tiden, der er dog stadig nogle stykker som ikke gør.
Husk når du tømmer din trailer for hestemøg, så er der skovl/trillebør til rådighed til at køre det på

møddingen, i stedet for at læsse det af på parkeringspladsen.
Arbejdslørdag er den 20/9 - skriv jer på listen i stalden. Vi vil gerne opfordre alle til at komme og
deltage. Vi starter med fælles morgenmad kl. 9 i cafeteriet, og rideskolen vil sørge for forplejning i
løbet af dagen. Hvis nogle har ønsker til ting som de ønsker at blive lavet - vil bestyrelsen gerne
høre om det senest tirsdag d. 16/9. Så har vi en mulighed for at planlægge samt skaffe materialer
inden lørdag.
Der kom et ønske om at medlemsmøder skal ligge på forskellige dage, dette er taget til
efterretning.
Al information fra bestyrelsen kommer på hjemmesiden så husk lige at tjekke vores hjemmeside.
Husk at lukke sadelbomme i stalden ned når du er færdig, de lukker ikke ned hvis en hest render
ind i dem.
Husk at lukke dørene og feje efter dig.
Lige en lille reminder til at man søger for at hestens pas kan fremskaffes inden for 3 timer.

