
Staldmøde onsdag d. 4.12.2013 

Referat: Lone 

Fraværende:  

Pensionærer: Grethe, Hanne, Simone, Maria 

Parter: Victoria, Amalie, Katja 

 

1. Nyt betalingssystem 

Introduktion til det nye betalingssystem, som kommer til at køre via Dankort.  

Wrap vil kunne bestilles på hjemmesiden indtil onsdag aften til levering torsdag morgen. 

Profilen skal oprettes i brugerens navn. F.eks. hvis man sidder som forælder, så skal profilen oprettes i barnets navn, 

selvom at man betaler med eget Dankort  

Hvis man ikke har Dankort, vil man få tilsendt en regning, men man skal oprette en profil alligevel  

2. Lone stald: vil gerne have besked hvis hesten skal have smed. Foder skal opbevares i tønder, så der ikke kommer 

rotter i stalden. Fej efter jer, hvis I har spildt wrap ud over det hele. Det sætter sig i hjulene på fodervognen.  

Fej staldgangen efter jer og evt. udenfor så her ser pænt ud. Der kommer både hø og halm ud til dem, der spiser 

meget på folden. Sig til hvis noget er gået i stykker (skriv i bogen), f.eks. flade hjul på trillebøre eller sækkevogne. Det 

er ikke sikkert at Lone opdager det, hvis det ikke er noget der bliver orienteret om.  

Tænk på sikkerheden og lad enten bokslågerne stå helt åbne eller helt lukkede når der lukkes heste ud/ind, så der 

ikke er hverken heste eller mennesker som kommer til skade på bokslågen som står halvt åben. 

Ros til Lone for hendes dejlige væremåde. Hun er altid smilende og hjælpsom. 

3. stalden generelt: Hønet er meget tunge at få hængt op. Der skal som minimum være en karabinhage som man kan 

klikke det op i. Ellers må ejeren selv hænge hønettet op. 

Hvis det er et problem at nogle ikke tør gå ind i boksen og hænge et hønet op, er det i orden at hælde høet ind i 

boksen over kanten. 

Skal der være en regel om at der skal fjernes klatter i ridehuset? Bunden vil holde længere. Der vil forsøgsvis blive 

lavet en regel om at fjerne klatter i ridehuset. Det vil blive evalueret ved næste staldmøde. 

Husk at trække gardinet helt til side efter jer, når I har haft hestene løs i ridehuset. Dvs helt væk så langsiden kan ses. 

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

Husk at ændringer i foder skal skrives på fodertavlen. 

2. Eventuelt 

• Det går fint med weekendvagterne. Weekendvagtplanerne ligger på klubbens hjemmeside 

• Kom og snak med os, hvis der er problemer 

• Vejledning og link til klubmodul lægges ind på hjemmesiden i morgen  

• Ved risiko for dårligt vejr så sørg for at stille frem til hestene. Så skal vi nok sørge for at de bliver fodret 

• Vedrørende julefrokosten: tag varmt tøj på og husk at det er fredag den 6.12. Kom glad ☺ 


