
Medlemsmøde 5. april kl.19 

Fremmøde: 10 personer samt 3 fra bestyrelsen. 

Vi startede med en kort præsentation af de fremmødte. 

Janni gennemgik på vegne af bestyrelsen, hvad der sker på Højris lige nu. 

Der er fyldt i staldene, og der er pt. 7 på venteliste til opstaldning. 

Elevskolen er ligeledes fyldt godt op, og der er også en lille venteliste til enkelte hold. 

Der er gennemført flere breddestævner, vi er kommet rigtig godt fra start i Elevskole Cup med 2 hold, og 

rigtig mange medlemmer har netop bestået ridemærke 1. 

Der blev kort fortalt om de ansatte, Ridefys. og de nye udvalg, samt hvad Højris Venner bidrager med v. 

Karin. 

Hjemmesiden står overfor en udskiftning, og det forventes at ske efter sommerferien.  

Det er et stort ønske, at få flyttet skabs-/udstyrscontaineren ind i ”hakket” mellem de 2 ridehaller. Hvis 

nogen kender nogen, der har adgang til en kran eller maskiner, der kan varetage/sponsorere opgaven, 

hører vi gerne om det. Når den er flyttet, vil hegnet, vi alle går udenom på vej til foldene, blive fjernet, så 

man kan gå lige igennem. 

Slikautomat er kommet til og er placeret i gangen ved rytterstuen.  

 

Spørgsmål der kom op på mødet: 

Kan man beholde boksen i juli mod en reduceret pris?  

Bestyrelsen tager punktet med på næste dagsorden og vender tilbage med muligheden/prisen. 

 

Foldene som lige nu er lejet ud, får vi dem tilbage?  

Vi kan ikke nå at få græs på foldene, så de er brugbare i år. Vi vendte, om der var andre muligheder, og 

snakkede kort om stykket på den anden side af parkeringspladsen. 

 

Kan kravlegården tromles lidt oftere? Og kan det gøres fast? 

Dette vendes af bestyrelsen med Emma. 

 

Kan der sættes et skilt op med, at leddet ved den store ridehal altid skal lukkes af sikkerhedsmæssige 

hensyn? 

Aftalt at vi får lavet et lamineret skilt med at leddet altid skal lukkes. 

 



 

Kan hø rummet udvides?  

Ikke som det er lige nu, men vi må hjælpes ad med, at vi kan få fyldt op hensigtsmæssigt hver især. 

 

Medlemsmøde kan de holdes oftere? 

Det blev diskuteret, hvor relevant emnerne, vi drøfter, er for medlemmer. Vi forsøger at holde et 

kombineret medlemsmøde/opstaldermøde cirka 1 gang i kvartalet fremover. Medlemsinfo tages først og 

medlemmer, der ikke har opstaldning, kan derefter selv vurdere, om de vil blive. 

Opfordringer der kom frem på mødet fra medlemmer/opstaldere: 

• Folk må meget gerne fylde møddingen op hensigtsmæssigt. 

• Slikautomaten skal tømmes ofte. 

• Mindre longering i den store hal af hensyn til bunden. 

 

Ordensregler: 

Vi læste de nuværende regler op og drøftede rimeligheden af dem i fællesskab. 

Bred enighed om, at de fungerer efter hensigten. Dog ændres punktet omkring alder fra 16 år til 14 år for 

om man må trække egen pony/hest ind fra fold. 

Aftalt at reglerne skal hænges op og være synlige i dagligdagen. Derudover ridses reglerne op for 

partryttere også. 

Gæster, man har med på rideklubben, står man til ansvar for opfører sig ordentligt. 

Der var ønske om en håndhævning af reglen omkring hunde er velkommen, men ikke i stalde, ridehaller og 

cafeteria.  

  

Andet: 

Positiv tilbagemeldinger på genoptagelsen af møderne, og der var snak om, at ridefys. kunne komme en 

aften og holde et lille oplæg om deres forretning på stedet. Dette var der stor opbakning til, så det skal vi 

have undersøgt muligheden for. 

 

 

 


