
Bestyrelsesmøde d. 23. februar 2016 i rytterstuen på JORK 
 

Fremmødte:Torben, Anette, Majbritt, Anni, Helle, Jørgen og Birte 
Fraværende: Christian. 
 

Ref. fra sidst godkendt.  
 
Generalforsamling d. 9. marts 

Annonce ok. I Lunderskovavis. 
 

Elevheste/fri boks: Donna retur, vi kigger videre efter en IIér pony. 
Opslag om fri boks - BKA laver opslag 
 

Økonomi: Vi har fået 95.000 fra kommunen lokaletilskud og har pt. 159.000 på kontoen.   
  
Privatstald deles om det græsningsareal som vi har. Det ved Brugsen er væk pr. 1. marts, Christian har 
fået alt hegn og pæle fjernet ☺ Græs på Kærtoften smutter nok også snart. Af samme årsag sætter vi 

ikke flere bokse til ”Salg” i privatstalden.  

 
Forbundsdag/repræsentantskabsdag. 16-17. april hvem vil med besked til Birte hurtigst muligt. 
 

Evt.  
 

Udvalg:bl.a. stævneudvalg/andre udvalg/ bod mm. information omkring dette gives af Torben ved gene-
ralforsamlingen.  
 

Næste møde.29. marts kl. 19.00 – stævnemøde. 
 
  



Ledig boks til leje i elevstalden ☺ 

  

Der er pt. 2 ledige bokse i elevstalden, den ene skal bruges til en ny elevhest kat. II pony som købes af 
JORK, vi leder efter en. 
 

Den anden boks sættes hermed til leje til fuld opstaldningspris pony 1100 / hest 1800 pr. måned. Prisen 
inkluderer hø, spåner og foder. (depositum = en gang staldleje betales ved indgåelese af aftale) Hesten 
bliver lukket ind og ud på fold sammen med resten af stalden og fodres sammen med de andre. Skal den 

have specialfoder er det for egen regning, og det skal stå færdigblandet på hylde i foderrummet.  Du skal 

selv komme hver dag (7 dage om ugen) og sørge for at boksen ordnes og fylde hønet til den. 

Derudover bliver du en del af weekendvagten (PT hver 4. uge sammen med 1-2 andre – interval mm. 
kan dog ændres i takt med ændringer på JORK) og evt. også hjælp i hverdagene.  

Får JORK brug for boksen til en ny elevpony bliver du nød til at skulle flytte hesten,  selvfølgelig forsøger 
vi at lave en overgangsordning – evt. flytte i privatstalden, men der skal man selv sørge for alt pasning 
af hesten. Har din hest et passende sind og størrelse kan vi evt. tilbyde at den kommer med ind som 

elevpony, det understreges dog at vi pt. ikke har behov for flere elevheste. Da der over de sidste par år 
er flere af jer som har spurgt på en boks, vil vi bede jer melde ind senest 30. marts om i stadig er 
interesseret, og hvis du vil være helt sikker på at få boksen – altså ikke vente på du har fundet hesten, 

indgås der aftale pr. 1. april med fuld boksleje (+depositum) betaling pr. 1. april. Hvis flere af jer melder 
ind og gerne vil have boksen med det samme, vil der blive foretaget lodtrækning, og ”vinderen” skal 

ligeledes være instillet på at betale dep. + boksleje pr. d.d.  
Hvis ingen har lejet boksen pr. 1. april vil den blive solgt til den første, som melder ind på boksen uden 
yderligere varsel til de af jer,  som tidligere har ytret ønske om en boks.  

Kontrakt for opstaldning findes på www.jork.dk  under faneblad stald/opstaldning. 
 
Kontakt/”ansøgning” til Birte 2333 8773 omkring den ledige boks senest 30. marts og som før nævnt hvis 

flere melder ind inden denne dato trækkes der lod. 
 

 
 


