
Staldmøde d. 23.9.15 kl. 18.30 i Café Bels 

Til stede: Helle, Caroline, Susanne,  Sarah, Michael, Jane, Gabriella, Louise, Grethe, Camilla N, Sophie, 

Steffanie, Maria, Amalie, Jeanette, Tina og Lone 

Referat: Lone 

1. Information fra bestyrelsen: 

 Pensionærer bedes anskaffe tønder til deres foder 

 Foderspande med låg bedes mærket med morgen/middag/aften 

 Fodertavler skal være opdateret. Der må kun fodres ud fra fodertavlen, så lad være med at skrive i 

bogen, ret i stedet på fodertavlen. 

 Pensionærer afvejer selv deres wrap til privathestene. Hvis man af en eller anden grund er 

forhindret i at komme, så giv besked til Tina eller Lone, så finder vi en løsning 

 Man kan ikke købe foder af klubben. Det kræver for meget administration for bestyrelsen. Hvis 

man fortsat vil fodre med Pavo, kan man købe af Maria, Poppelgården. Pensionærer på 

Bellingegård får 10% rabat.  Det leveres til døren om fredagen. Maria tilbyder også at udregne 

foderplaner. 

 Indlukning i weekenden: Hestene lukkes ind mellem 15 og 16. Den nye weekend-vejledning er lagt 

på hjemmesiden og hænges op i stalden. Husk at sende en SMS om at der er fodret til Tina. Det 

giver en ekstra sikkerhed for at der er fodret til aften. 

 Husk at samle op i ridehuset/på gårdspladsen, når hesten taber en pære 

 Julefrokost/arrangement: Bestyrelsen vil gerne høre hvad der er stemning for. Skal vi have 

julefrokost eller et arrangement ligesom sidste år? Er der nogen som har lyst til at være med til at 

arrangere noget? 

 TREC-stævnet: kom og hjælp hvis I kan og bak op om arrangementet. Husk at melde til start. Alle 

ryttere kan deltage. 

 Oprydning efter brug af klubbens udstyr. 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 

 Sommerfoldene bliver lukket når det bliver regnvejr 

2. Eventuelt: 

 Sikkerhedskursus/ryttermærker. Der er ønske om at der afholdes ryttermærker. Tina og Lone 

arbejder videre på det 

 Paw har 10 timer færre end Lone havde og kan derfor ikke nå det samme. Bestyrelsen er 

opmærksom på at der skal handles hvis der er noget der hænger, men der er i øjeblikket ikke 

økonomi til at Paw får flere timer. Alle opfordres til at hjælpe, hvis I kan 

 Maria foreslår at der bruges en dag på at feje barriere ned. Hun sætter et opslag op hvor alle 

opfordres til at skrive sig på 

 Ormekure: der bliver ikke taget gødningsprøver i efteråret. Alle skal have ormekur, da alle havde 

høje ormetal i foråret. Grethe vil gerne vide hvad årsagen er til at der ikke tages gødningsprøver. 

Tina kontakter kasernen (Tina har efterfølgende snakket med Bjarne, som afviser at der er kommet 

nye regler omkring ormebehandling. Han synes dog ikke at vi skal bruge penge på gødningsprøver, 

idet de formentlig alle skal behandles igen. Hvis nogen ønsker at få taget gødningsprøver før 

hestene behandles, så skal Tina have besked hurtigst muligt, så vi kan få dem behandlet). 

 

 


