
Referat fra staldmødet torsdag d.11.10.2012 

Fraværende pensionærer: Jasmine, Marianne og Anni. 

Fraværende parter: Amalie, Victoria og Nikoline. 

 

1. Gennemgang af nye opstaldnings- og partskontrakter 

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med at gøre kontrakterne mere præcise og overskuelige, så 

det er mere klart hvilke forpligtelser hhv. klubben og opstaldere/partshavere har. De nye kontrakter blev 

præsenteret på mødet og forskellen på gamle og nye kontrakter blev gennemgået: 

 

• Tina har undersøgt regler for heste der ikke er udtaget til konsum. Det er meget svært at finde 

hoved eller hale på men som fødevarestyrelsen oplyser det er det hesteejeren alene som hæfter 

for manglende dokumentation i form af foder- og medicinlister ved en evt. kontrol. Derfor er det 

indført i kontrakten at hesteejeren er ansvarlig for dette.  

 

• Det er nu muligt for opstaldere at tilkøbe ydelser som f.eks. dækkenskift, klokker/gamacher af og 

på.  

 

• 2 årlige arbejdsdage er indføjet i kontrakterne, idet vi som medlemmer af klubben må hjælpes ad 

for at få løst praktiske opgaver da det ellers vil være for dyrt at få lavet noget i klubben.  Man kan 

betale sig fra arbejdsdagene. Vi snakkede om at planlægge 4 arbejdsdage årligt, hvor man så skal 

deltage i mindst 2 af disse. Så burde alle have en mulighed for at deltage. De vil blive fastlagt i 

aktivitetsplanen og formentlig med to om foråret og to om efteråret 

 

• Den nye prisliste blev udleveret og gennemgået og sikkerhed- og ordensreglementet blev udleveret 

 

2. Kommunikation 

Der er en god omgangstone i stalden og rart at være i klubben. Det er dog vigtigt at huske at bogen i 

rytterstuen er til beskeder og de skal skrives i en venlig tone. Hvis nogen glemmer noget er det ikke med 

vilje og folk bliver kede af at læse en sur besked i bogen. Gå til vedkommende i stedet hvis der er et 

problem.  Man er også altid velkommen til at komme til en i bestyrelsen hvis der er noget man er ked af 

eller utilfreds med.  

 

3. Eventuelt 

Stald 

o Nils mindede om at det er vigtigt at man kigger i bogen eller på tavlen i stalden når man har foder- 

og staldvagt. Samt at man naturligvis tjekker at boksene og døren til foderrummet er lukkede, når 

man forlader stalden som den sidste. 

o Søs opfordrede alle til at låse sadelrumsdøren, så der ikke bliver stjålet udstyr. 

o Tina oplyste, at i Sakskøbing rideklub har de en branddør med kode på ind til sadelrummet.   Hun 

gjorde også opmærksom på at man bør oplyse sit forsikringsselskab om at hesten står opstaldet, i 

tilfælde af tyveri. Ellers risikerer man at forsikringen ikke dækker. 

o Der skal males tal på boksene i lille stald. Kirsten vil stå for det. 

o Hestene fra lille stald flytter tilbage i weekenden. 

o Det har knebet med at der blev strøet tilstrækkeligt i nogle af hestenes bokse. Det er bedre nu, 

men Elvis og Leander kan ikke nøjes med halm en gang om dagen. Anna (eller hendes familie) vil 

gerne sørge for at de får halm om aftenen. 

 

 



Folde: 

o Nils vil lægge knust beton på kørevejen til vinterfoldene i efterårsferien 

o Det er vigtigt at man husker at lukke leddet til folden, når man tager sin folds heste ind. ellers 

risikerer morgenvagten at lukke rideskolehestene ind på en forkert fold. Det eneste led, der må stå 

åbent, er det til den bagerste fold hvor rideskolehestene står. 

 

Etablissement i øvrigt 

o Alle opfordres til at rydde op på deres pladser i hørummet, så gammelt wrapplast m.m. fjernes nu 

hvor der skal nyt wrap og hø ind. 

o Alle bedes også holde orden i rytterstuen. Det er ikke juniorudvalgets opgave at rydde op efter 

andre, kun at gøre rent.  

o Whiteboardtavlen med ridehusplanen i ridehuset skal opdateres  

o Anne Sofie spørger om det er muligt at privatrytterne får mere end en 20 m volte at ride på når der 

er rideskole. Lotte tager det op med Henriette. 

o Henriette har bedt Lotte om at opfordre privatrytterne til at sadle op imellem 10 over og 10 i hel, 

når der er rideskole, så de små elever ikke skal trække forbi privatrytternes heste. Det kniber også 

med at der er opbindingspladser nok når der er rideskoleelever i stalden. 

 

Klub 

o Det blev diskuteret hvor mange gange man skal ringe efter den man deler vagt med, hvis 

vedkommende ikke møder op. Der blev enighed om at det er rimeligt at ringe 1 gang og herefter 

sende en sms. Man bør også huske hinanden på det indbyrdes inden man skal have vagt sammen. 

o Det blev besluttet at der skal sættes en liste op på folk som gerne vil købe vagter, som de der vil 

sælge en vagt kan kontakte. 

o Man betaler ikke for en vagt, som man har byttet væk til en anden, som ikke møder op, da det nu 

er vagtbytterens ansvar at møde op samt betale for eget manglende fremmøde.  

 


