
Referat medlemsmøde d. 19. september 2017 

1) Præsentation af raps-piller:  

Prisen er 1,60 kr. pr. kg. Ex moms. Ifølge sælgeren kan man nøjes med 1 tons om året.  Det vil kun 

være billigere end træpiller, hvis det er korrekt, at man kan klare sig med 1 tons om året. Hvis 

nogen af opstalderne er interesseret i at prøve det af, ligger præsentationsmaterialet i rytterstuen. 

  

2) Foderloftet:  

Det blev besluttet at lave en fejeordning, så der bliver fejret en gang i uge. (Maibritt laver en liste). 

Alt skal stå i beholdere og ikke i løse poser.  

Jonas arbejder på at få sat lys op. 

 

3) Udendørslampen ved den gamle stald er ustabil/trænger til udskiftning. Bestyrelsen vil arbejde 

videre med det 

 

4) Arbejdsdag: 

Oprydning i hø-rum 

 

5) Bestyrelsen ønsker, at alle heste skal have taget gødningsprøve og bændelorme-prøve. 

Bændelorme kan overleve vintre og de kan vandre fra mark til mark. For at forebygge problemer 

med bændelorme har bestyrelsen også besluttet, at markerne igen skal i omdrift. Det vil også 

hjælpe på problemerne med Engbrandbæger. 

 

6) Halm på vinterfoldene:  

Kun få ønsker halm på vinterfold, så derfor bliver konceptet i år, at man skal henvende sig til 

Elisabeth inden d. 1. oktober, hvis man ønsker halm på vinterfold. 

Rundballer til elevhestene. 

 

7) Foder:  

Flere er gået over til andet foder end rideskolens. Nogle gør det for at få et billigere produkt, og 

andre gør det for at få et foder, som ikke har så meget stivelse. 

Det nuværende foder har gjort det nemmere at få elevhestene til at se godt ud, fordi der nemt kan 

justeres op og ned på foderet, og foderet virker til at give de nødvendige mineraler, vitaminer osv. 

Konklusionen er, at det er umuligt at finde et produkt, som alle kan blive enige om, fordi hestene 

har så forskellige behov. Det blev besluttet, at rideskolen forbliver på det nuværende foder.  

 

8) Husk at lukke døre til sadelrum - også selv man stadig opholder sig i stalden.  

Ønske om automatisk lukke-funktion og kode på døren ind til sadelrummet i den gamle hvide stald.  

Det vil bestyrelsen arbejde videre med.  

Forslag til at blænde vindue i dør af ind til sadelrummet i den gamle hvide stald. Bestyrelsen vil 

kigge på mulighederne. 

 



9) Ønske om at bruge ensartede plader mellem boksene i den nye hvide stald, så stalden ser pænere 

ud. Birgit forespørger på pris ved Kamilla Monefeldt på den plade, som vi har fået en prøve på.  

 

10) Ønske om at få lavet bokskasserne færdige. Torben og Dennis er på opgaven.  

 

11) Lågen fra vaskeplads ud mod Remmevej skal ALTID være lukket. Husk det nu.  

 

12) Solarie: pengene er fundet, og bestyrelsen er i gang med at få priser osv. på plads. Nærmere 

information følger.  

 

13) Ønske om, at strigleplads ved sadelrummene i laden ikke kun er forbeholdt gæster, da der ofte 

mangle pladser til opstalderne. Bestyrelsen vil arbejde på at få sat lys op ved parkeringspladsen, så 

man kan bede gæster om at sadle op ved deres hestetrailere. Og bestyrelsen vil kigge ind i, om der 

kan indrettes nogle flere striglepladser.  

 

14) Husk, at der skal være varme på i sadelrummet i den nye hvide stald. Der må ikke slukkes på 

kontakten.  

 

 

Tak for et godt og konstruktivt møde 

Næste medlemsmøde forventes at blive i januar 2018. Nærmere information om dato vil blive lagt på 

HJRK hjemmesiden og på Facebook. 

 


