ORIENTERING FRA BESTYRELSESMØDE D. 12. DECEMBER 2016
Til stede: Elisabeth, Torben, Knud, Maibritt og AM

1) Referat fra sidste møde blev godkendt
2) Dato for Generalforsamling: 27. februar 2017
Kl. 19.30 HJRK’s Venner
Kl. 20.00 HJRK’s Generalforsamling
Torben og Maibritt er på valg, og der skal findes to suppléanter. Ønsker man at stille op til
bestyrelsen, så kan man enten give bestyrelsen besked pr. mail inden Generalforsamlingen,
eller det kan oplyses på selve dagen.
3) Vi overgår til Horselux foder pr. 1. januar.
Fra d. 1.-15. januar vil staldmanden lave en glidende overgang fra det ”gamle” foder til det nye
De nye priser vil blive offentliggjort på hjemmesiden og på HJRK’s facebook-side i løbet af
december måned.
Senest d. 26. december skal alle opstaldere oplyse hvilken mængde Horselux foder, de ønsker til
deres pony/hest pr. 1. januar. Repræsentanten fra Miljøfoder har allerede rådgivet alle
opstaldere om mængder.
Fremadrettet kan ændringer i fodermængder (og dermed ændring i prisen) kun ske pr. d. 1. i
måneden.
4) Halmpiller
Bestyrelsen arbejder fortsat med at få hentet tilbud hjem og med at få et overblik over de
praktiske elementer i et eventuelt skifte til halmpiller.
Til næste medlemsmøde d. 18. januar vil bestyrelsen fremlægge prisoverslag og lave en
forventningsafstemning. På baggrund af dette skal medlemmerne give en foreløbig tilmelding,
som skal angive om bestyrelsen skal gå videre med planlægningen af det praktisk aspekt.
5) Møddingsplads: bestyrelsen arbejder på at få repareret møddingspladsen
6) Forslag til at udarbejde et simpelt ordens-reglement i stalden. Eks:
1 grime, 1 dækken, 1 træktov ved boksen
1 bokstaske der skal være lukket
Selvom dette simple ordens-reglement endnu ikke hænger i stalden, så husk alligevel at holde
orden ved boksen, at opbevare foder i en lukket taske og at fjerne al unødig udstyr. Det er af
sikkerhedsmæssige årsager for vores heste.
7) Medlemsmøde flyttes til d. 18. januar kl. 19.30

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

