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Info sommerferie

Elevskole og holdundervisning:

Slut: fredag d. 28/6

Starter igen: mandag d. 12/8

Elevheste på sommergræs i juli 

– hjælp til at flytte dem d. 3/7 (Mette)

Fold: aftales med staldvagten

OPSLAG HÆNGER PÅ TAVLERNE



VI SØGER

SØGER EFTER

NY PROFF

TIL DE

LEDIGE BOKSE

I LADEN



Springundervisning

Vi er fuld gang med at finde afløser for Sarah

Ønsket er, at udbyde 2 dage med spring med 2 forskellige undervisere.

- Prisen for springundervisning vil komme til at stige… ukendt pt.

Vi er i dialog med 2 kandidater, men beslutning er endnu ikke taget 

– derfor kan ovennævnte ændre sig.



Status økonomi

Vi har svært ved at få ender til at nå hinanden, vi har flere udgifter end indtægter. 

Vi har 2 mulige veje at gå:

1. hæve alle priser med ca. 10 -15% 

2. eller finde besparelser…

Vi laver en kombi..

Vi er pt. med på regninger, men hænger fortsat med husleje til Vejle Ridecenter, 

hvilket ikke kan forsætte – vi SKAL have en rentabel drift for at fremtidssikre klubben..



Prisjusteringer

Varslet prisjustering i medio marts måned

Følgende priser justeres med ikrafttræden pr. 1 august.

Undervisning: i elev, parter og hold 

Opstaldning: vi beholder prisen på bokse på samme niveau som nu og ser tiden an.

forbrug af wrap/hø pr. kg iht. ny prisliste

Fold: ændret til én og samme pris uanset om man er på ene- eller fællesfold



Hvad koster en boks i dag egentlig?
Foder, wrap, halm, piller & renovation 825,-

Personale omk. 700,-

Maskiner 180,-

El / vand 250,-

Husleje 1.000,-

Total 2.955,- pr. mdr.

(eksklusiv admin., regnskabs-ass., forsikring, abonnementer, vedligehold osv.)

Gennemsnitlig indtægt pr. hest pr. mdr. i dag:    2.675,-

Dvs. vi taber minimum -280 pr boks pr mdr.  



Overgang til piller

Vi går over på piller i et løbende rul i takt med, at der muges ud.

1. Elevstald + udebokse – løbet af juli

2. Hullet + laden – i løbet af august

3. Lange stald – i løbet af august/september

Personale tager klatter om morgenen på hverdage, man skal selv tage klatter om 
eftermiddagen og i weekenden.

Parter skal tage klatter i weekenden hos elevhestene.

Der indkøbes egnet udstyr til opgaven



Overgang til piller

Nuværende bokspris forbliver uændret.

120 kg. piller pr boks pr måned / 2 sække hver fredag.

wrap + hø forbrug betales pr. kg som i dag

Tilkøbsmuligheder:

Ekstra pose piller 

Spåner

Wrap

Kunst tørret hø 

Opsamling af klatter over middag samt weekend



Spørgsmål



Diverse
• Rytterstue er malet, kommer nyt gulv i uge 34

• Fået tilskud fra Fond til nye møber i rytterstue

• Venligst lad være med at sømme, hæfte eller klistre ting op på:
• Vægge, døre, bokse og alle andre steder – brug KUN tavler



en helt almindelige onsdag aften 
…..i går…. i hal 1



Tak for i aften

God sommerferie


