
Staldmøde d. 14.9.2016 

Til stede: Hanne, Susanne, Jeanette K, Caroline, Susanne(mor), Louise, Nadine 

Gabi, Camilla, Amalie, Silke, (+mor), Frida, Camilla (mor)    

Fraværende: Sarah, Birgitte, Kim 

Fra bestyrelsen: Marlene, Michael, Jeanette J, Jane, Tina, Lone 

1. Velkommen til nye partshavere og pensionærer  

Der har været spørgsmål om, hvad man egentlig må, når man har part på en elevhest/pony 

• Partshaveren har lov til at ride ca. én time i ridehuset/på banen, eller ca. 2 timer i skoven i 

weekenden. (Børn må kun ride i skoven under ledsagelse af en rutineret voksen eller med voksen 

ledsager til fods/på cykel). 

• Hesten/ponyen vil muligvis blive lejet ud i weekenderne. Det betyder ikke, at partshaver ikke må 

ride den dag, men man vil muligvis blive kontaktet vedrørende hvad tid man rider på sin 

partshest/pony, så vi ikke får lavet aftaler på tidspunkter, hvor partshaver benytter hesten/ponyen 

• Ved arrangementer råder rideskolen over hesten. Det betyder i praksis, at ved rideskolestævner må 

andre elever også ride på hesten/ponyen.  Eller f.eks. hvis man ikke deltager i den årlige ridelejr, så 

må ponyen benyttes af en anden elev. 

 

2. Efterår og vinter nærmer sig og hestene vil på et tidspunkt skulle på stald. Det betyder også at der vil 

være mere at lave for staldvagterne. Tjek weekend-vejledningen som ligger på hjemmesiden og hænger i 

stalden. Husk at læse i bogen inden I fodrer. Der kan være ændringer f.eks. en syg hest der ikke skal have 

foder. 

Husk at tømme trillebørene. 

 Pensionærer- opdater jeres fodertavler, skriv morgen/middag/aften på lågene på jeres foderbøtter, hvis 

hestene får forskelligt til måltiderne. Husk at foder skal opbevares i lukkede beholdere/tønder- ikke i 

sække. Der må kun fodres ud fra fodertavlen, så lad være med at skrive i bogen, ret i stedet på fodertavlen. 

Jo simplere det er, jo mindre går galt.  

Husk at sende en SMS om at der er fodret til aften til Tina. Det giver en ekstra sikkerhed for at der er fodret 

til aften.  

Vi opfordrer til at alle hjælper de nye. Ros til alle for den positive måde der tages imod nye. 

3. Hold orden – tøm trillebørene, kør helt ned hvor møddingen er og kør det helt ud i siden, fej efter jer, ryd 

op efter jer, sluk lyset efter jer, lås for guds skyld også sadelrummet, når I er i ridehallen. Man må gerne 

bruge klubbens udstyr (ponylege-, spring- , piske m.m.) men det skal ryddes op og stilles på plads, hvor det 

blev taget, så underviserne ikke skal bruge tid på at lede efter det. Husk at samle op i ridehuset/på 

gårdspladsen, når hesten taber en pære. Vi bruger meget tid på at rydde op efter andre. ? Det er 

medlemmernes klub, bestyrelsen er valgt til at forvalte klubben, ikke til at udføre alt arbejdet.  

4. Hjælp hinanden – fodring af de heste, der allerede er inde – hvis ejerne selv er her, er det måske ikke 

rimeligt at en anden skal køre hjemmefra for at fodre jeres heste. Hjælp hinanden med indlukning, lav klare 

aftaler. 

5. Fællesskab: Rid sammen, puds sammen, rid i skoven sammen og så videre, så alle er en del af 

fællesskabet. Vær med til at skabe et godt sted for alle parter og pensionærer. Hvis I har ideer til aktiviteter, 

så kom til bestyrelsen. Vi vil gerne bakke op om nye aktiviteter men vi kan ikke påtage os at arrangere flere. 
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6. Gødningsprøver. Når sommerfoldene lukker og hestene tages på stald bliver der taget gødningsprøver og 

givet ormekure. 

7. Arbejdsdag. Der vil blive en arbejdsdag når de store folde lukker, hvor inddelingerne bl.a. skal pilles ned.  

Dressurhegnet skal ind. Husk at det er obligatorisk at deltage.  Sommerfoldene lukker når vejret bliver 

dårligt 

8. Opdatering af dankortoplysninger. I har modtaget en mail om at jeres dankortoplysninger skal opdateres 

på hjemmesiden. Den er god nok. Klubmodul har skiftet til et mere sikkert dankortsystem så oplysningerne 

skal tastes på ny inden d. 1.10. 

 Rideklubben er vores fælles sted så vær med til at passe på den. 

9. Eventuelt: ordet er frit 

Jane: vi arbejder på en ny løsning på udbringning af frøgræs på foldene.  

Hanne: ros til stedet 

Jeanette K: kan vi få flere skamler og gerne lidt højere 

Susanne: tilvalgsordninger 

Jeanette K: medlem af gruppe med håndværkere. Evt. undersøge om vi kan leje en maskine billigere imod 

en reklame i ridehallen. 

Camilla: Loppemarked er ikke en god ide i julemåneden. Det kan ikke betale sig. Tværtimod kan det bedre 

betale sig i sommerhalvåret. 

Referat: Lone 

 


