Referat medlemsmøde d. 15. januar 2018
1) Dennis er inden længe på 14 dages barsel. Amanda er barselsvikar. Bestyrelsen tager meget gerne
imod hjælp til udmugning ved elevheste osv. i den periode.
2) Husk at lukke alle døre og porte, så vandrørene ikke fryser til, og så hestene ikke får træk.
3) Husk Generalforsamling d. 26. februar. Punkter til mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før Generalforsamlingen
4) Fra 1. januar 2018 vil det koste 500 kr. hvis man ikke deltager i mindst 1 af årets 2 arbejdsdage. Er
man forhindret på begge datoer, kan man selvfølgelig i stedet udføre en tjans på et selvvalgt
tidspunkt - dette skal aftales med bestyrelsen.
5) Bestyrelsen henstiller til begrænset brug af mobil under ridning og under håndtering af heste. Brug
alm. sund fornuft.
6) Husk at vise hensyn til den rytter, som får undervisning i hallen. Det er forbudt at parkere på
hovslaget for at snakke, når der gives undervisning i hallen.
7) Forslag til at man inden ridning i hallerne, går en runde i hallen og samler hestepærer op i stedet
for at gøre det efter ridning. Det blev besluttet, at vi prøver det af. Bestyrelsen sørger for, at der
gives info til opstaldere og eksterne brugere.
8) Til weekendvagter: Husk at veje høet. Og det er vigtigt at læse på hver enkelt fodertavle samt på
tavlerne i lade/stald, når man har fodervagt.
9) Solariet er klar til brug.
Finansieringen af solariet er sket via et flot tilskud fra HJRK’s venner samt via overskud fra klubbens
tidligere arrangementer såsom rytterlejr, skovtur for elevhestene osv. Og sidst men ikke mindst har
bestyrelsen set investeringen i solariet som et attraktivt tiltag for klubbens heste - både opstaldede
heste, elevheste og dem som kommer fra privatstalde for at få undervisning på HJRK.
Køb af poletter er om onsdagen fra 16-18.30 ved Maibritt. Undtagelsesvis kan man lave en aftale
udenfor dette tidsrum.
Priser
Brugspris:

20 min. for 20 kr.
Minimumskøb er 10 poletter
Opstartstilbud for opstaldere indtil 1. marts 2018: 25 poletter for 400 kr.
Efterfølgende tilbud for opstaldere
25 poletter for 450 kr.

Solariet må ALDRIG - SOM I ALDRIG ALDRIG - justeres, mens Jumanji står i boksen ved siden af.
Han skal flyttes ned på vaskepladsen imens.
Træk altid din hest igennem lade, når solariet skal bruges.
Solariet skal altid justeres inden hesten stilles ind under.
Hesten skal være under konstant opsyn.
10) Vinduer i staldene - lukket eller åbne i vinterperioden? Det er op til ejeren om vinduet skal være
åbent eller lukket. Ved hård frost lukker staldmanden vinduerne, hvis han ser at nogle stadig står
åbne.
11) Ønske til at få lavet en plan over foldene og få dem nummereret. Bestyrelsen går videre med det.
12) Bestyrelsen planlægge arbejdsdag inden 1. april, da der skal omlægges folde inden den dato.
13) Lader man dobbeltdøren ud mod foldene i den gamle hvide stald stå åbent, så SKAL den sættes i
haps. Dette er for at døren ikke tager skade ved vind og for at sikre at hestene ikke kommer til
skade.
14) Der er blevet indkøbt en ny trillebør. Vær opmærksom på, at den ikke må overlæsses, når man
bruger den til våde træpiller.
15) Døren fra lille elevstald og ud til fold er meget svær at lukke. Et projekt til arbejdsdag.
16) Der vil blive arrangeret fastelavnsstævne d. 24. februar: elev- og træningsstævne
17) Vi bruger rigtig mange penge på at skifte defekte karabinhager. Vær derfor opmærksom på, at de
skal lægges pænt på jorden efter brug - ikke noget med bare at slippe den, så den bliver smidt i
jorden.
18) Forslag til at montere vandslange på kæderne for at øge sikkerheden. Bestyrelsen går videre med
det.
19) Husk at samle op efter din hest på staldgangene og at feje efter dig.
Tak for et konstruktivt møde
Dato for næste medlemsmøde vil blive meldt ud efter Generalforsamlingen.

Hilsen Bestyrelsen

