ORIENTERING FRA BESTYRELSESMØDE D. 8. AUGUST 2016.
Til stede: Torben, Maibritt, Knud og Anne-Mette
1) Referat fra sidst blev godkendt.
2) Løbebånd til heste. Bestyrelsen arbejder videre med projektet og er ved at indhente de nødvendige
informationer for at kunne tage en beslutning.
3) Regler for bokse til hestepas + retningslinjer for opkrævning
I løbet af august vil der blive lavet et tillæg til opstaldningskontrakten som beskriver
retningslinjerne for brug af boksene til hestepas
Depositum for nøgle: 300 kr.
4) Problemer med giftige blomster/Engbrandbægere på marken
a. Dressurbanerne: Dennis får det taget op
b. Markerne: engbrandbægerne blev fjernet i starten af august - tak til de frivillige. Brakpudsning vil blive iværksat for at forebygge på sigt, men bestyrelsen opfordrer til, at man
også selv holder øje og fjerner det, hvis man ser noget på markerne
5) Nye foldregler gældende pr. 1. august
Staldmanden har ansvaret for at sammensætte hestene på foldene, og udgangspunktet for
sammensætningen er at skabe homogene og harmoniske folde. Derudover gælder nedenstående
regler:

Foldene består af 2-5 heste.

Heste og ponyer går adskilt.

Hopper og vallakker går adskilt. Hvis der opstår et ønske om en blandet fold, kan man lave en
forespørgsel til staldmanden, som tager stilling til hvorvidt det er muligt.
Som noget nyt tilbydes nu mulighed for at få sin hest på enefold. Ind- og udlukning på enefold koster
400 kr. pr. mdr. Der vil være 4 enefolde til rådighed. Forespørgsel på enefold skal ske til
staldmanden.
Har man sin hest/pony på en fold med mindre end 4, vil staldmanden sørge for, at man bliver
tilknyttet en anden mindre fold for at sikre, at man er flere om ind- og udlukning i weekenderne.
6) Forældremøde:
Der vil blive afholdt et forældremøde d. 4. oktober. Invitation følger senere.
7) 10. september er der arbejdsdag og høstfest om aftenen.
8) Man skal være medlem af HJRK for at modtage undervisning hos klubbens undervisere.
9) Stævnedatoer:
Springbanetræning 28. august
Dressurstævne: 24. september
Springstævne: 19. oktober

Med venlig hilsen
HJRK Bestyrelsen

