
Staldmøde d. 13.5.15 

Til stede: Grethe, Nils, Marie, Louise, Katrine, Jette, Bettina, Lone (stald), Camilla J., Hanne, Michael, 

Amalie, Nils, Lone, Nadine og Helle. 

Indgræsning: Lone vil gerne sørge for at græsse hestene ind. Alle bedes sørge for at hestene er oppe på 15-

20 minutter inden at Lone skal græsse ind. Nils foreslår at hestene går på græs noget af tiden i starten, for 

at de ikke skal have for meget græs.  

De små folde er for små til at dele.  

Chili og Matti må ikke få for meget græs, og deres ejere er derfor ikke interesseret i at de går for længe på 

græs.  

Det er bedst hvis Lone lukker på græs om morgenen og lukker på jordfold om eftermiddagen. Eller på stald. 

Folk vælger selv, hvilken løsning de ønsker.  

Tina fortæller om en undersøgelse der er lavet på rideskoleheste. Den viste at hestene der gik ude på fold 

trivedes bedst.  

Maries heste skal integreres på græsfoldene. 

Ormekure: Der bliver taget gødningsprøver, så snart at kasernen har tid til at analysere dem. Formentlig 

bliver det i næste uge. Alle opfordres til at hjælpe hvis de har mulighed for det. Ormekure gives 

efterfølgende. 

Nils foreslår at vi booker frøgræshalm til næste sæson. Nils foreslår at vi laver en frøgræspulje, så der 

betales et tilskud til frøgræshalmen, da det er en øget udgift for klubben.  Der er også mulighed for at folk 

kan vælge andre løsninger, hvis man kan blive enige. 

Tina oplyser om, at vi har diskuteret evt. at købe bigballer wrap og evt. indregne det i prisen på opstaldning.   

Det er også en mulighed at tilkøbe wrap hvis det er en bedre løsning. Der skal dog regnes på det, så 

klubben ikke sætter penge til.  

Træpiller: der er et ønske om at få mulighed for at få træpiller i boksen hos de heste som er for tykke. 

Aktiv sommer: Hanne reklamerer for, at alle hjælper til ved aktiv sommer.   

Piske efterlyst. Lone(stald) har lagt dem væk, de bliver fundet frem igen. 

Det er i orden at låne rideskolens ting, men alle bedes om at lægge tingene på plads efter brug. Det gælder 

også longepisken, skamlen m.m.  

Det aftales at der sendes SMS efter aftenfodring til Michael, så der er sikkerhed for at der er fodret.  Der 

skal fodres senest kl 21.00. Det skyldes udelukkende omsorg for hestene. Ret på vejledningen. 

Der skal udarbejdes sommerplan: kikse-, vand-, evt. frøgræs, evt. med fluebens system. Renholdning af 

vandkopper hos rideskolehestene kan måske indgå i Lones arbejdsplan. 

Arbejdsdag flyttes til søndag af hensyn til Sydhavscup. 

Referat Lone K 


