REFERAT FRA MEDLEMSMØDE D. 6. SEPTEMBER 2016
Tak for et rigtig godt og konstruktivt møde, som I her kan læse referatet fra.


Tak for alles indsats i august til diverse arrangementer. Både Aktiv Sommer, Rytterlejr,
Hyldgårdsmarked og træningsstævnet løb af stablen med stor succes takket været jeres hjælp.



Dangro Nordic Foder
Repræsentanten fra Dangro Nordic foder har tidligere kontaktet Bestyrelsen for at give et
uforpligtende tilbud. Bestyrelsen vil gerne inddrage medlemmerne i snakken om hvilken type
foder, vi ønsker at have. Per fra Dangro Nordic Foder var derfor inviteret med til
medlemsmødet og gav en præsentation af deres foder, som er produceret på danske
præmisser og på fabrik i Danmark
Fokus i udviklingen af Dangro Nordics produkter:
- megen struktur
- mange omega 3 fedtsyrer
- der er ikke pillet ved arve-egenskaberne/-massen i råmaterialerne
- holder sukker og stivelse på det laveste niveau
Produktet Krafttur svarer til Struktur E, og produktet Struktur 100 svarer til Naturmüsli
Referencer:

1) military rytter: produktet omega 3 performance er udarbejdet i samarbejde
med en military rytter.
2) Struer og Spjald rideklubber, som bruger Struktur 100
Priseksempler: 500 kg hest på Struktur 100: 4 kr. om dagen/ca. 120 kr. om måned inklusiv
moms og leveret
350 kg pony på Struktur 100: 3 kr. om dagen
500 kg hest på Krafttur:
6,50-7 kr. om dagen/210 kr. om måneden
Dangro Nordics produkter er lavet ud fra en foderplan, hvor hestene ikke står på halm.
Præsentationen af Dangro Nordics produkter blev meget positivt modtaget, og generelt er der
stemning for, at bestyrelsen arbejder videre med en eventuelt billigere erstatning for
Hippolytes produkter, og vi vil derfor arbejde videre med dette.


Strøelse:
Forslag om bokse på halmpiller i stedet for halm. Mål: billigere opstaldning
Konkret eksempel fra Holstebro Rideskole. Deres mødding afsættes til Måbjerg energicenter,
og rideskolen får betaling for møddingen.
I Holstebro uddeles der 2 poser halmpiller hver mandag, og så skal man selv administrere dem
henover ugen.
Vores nuværende udgifter til halm og tømning af mødding: 125.000 kr. om året

Ulemper ved halmpiller: Udmugning hver dag. Mødding skal deles op i halmpiller og
halmmødding, give hø 2 gange om dagen, uhensigtsmæssig stilling for nakken når hesten spiser
af hønet - kan løses ved at lade halm/hø ligge på bunden.
Fordele ved halmpiller: mindre støv, bedre indeklima, god blød bund at stå på, isolerende
effekt, billigere end halm
Medlemmerne gav bestyrelsen grønt lys til at gå videre med projektet og indhente yderligere
oplysninger.


Nye tiltag:
-

Mulighed for at tilkøbe enefold. Hestene bliver trukket ind og ud.
Pris: 400 kr. pr. måned
Se nye foldregler på hjemmesiden.
Tilkøb af udmugningsservice. Enten som fast aftale eller også bare ved
bestilling af udmugning i en enkel uge ved ferie el. lignende



Opbevaring af hestepas: alle nuværende opstaldere skal underskrive en tillægskontrakt til
opstaldningskontrakten og have udleveret en nøgle til opbevaringsboks.
Har du ikke fået udleveret din nøgle på mødet, så tag kontakt til Erik Lindved



Vejning af hø: det er svært at vurdere hvor meget høet vejer, da det er presset meget
forskelligt. Vægten på en plade kan variere fra 3-6 kg. Fra dags dato er det derfor blevet
besluttet, at høet SKAL vejes til alle heste både til hverdag og i weekenden.
Dette er for at sikre, at hestene ikke får for meget hø, og for at rideskolen ikke taber penge.
Dennis sørger for at der bliver lavet en krog, så det er nemt at bruge vægten.



Der er blevet brugt 26.000 kr. på nye bunde i ridehallerne, og vi vil gerne have alles hjælp til at
de holder så længe som muligt.
Husk derfor at samle klatter op i ridehallerne.
Er man tilskuer, må man gerne hjælpe til med at få samlet op.



Foder ved boksen skal være i en lukket taske - ikke blot i en pose.
Husk at holde orden ved din boks, så der ser pænt ud



Højris’ venner tager initiativ til løbende at samle glemte sager ind (ting der har ligget længere
end 14 dage), så de ikke ligger og roder. Hvis man opdager, at man har glemt noget og vil have
det udleveret, så koster det 20 kr.
Ikke-afhentede-sager vil tilgå rideskolen og til Højris’ venners formål.



Forslag til aflåst låge ved foderet. Bestyrelsen vil arbejde videre med det.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

