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Til:  Rasmus, Karen, Holger, Rikke, og Helena (Kim)  

Indkaldelse til staldmøde i cafeteriet, Tirsdag den 21.06.11 kl. 19.00-20.00   

DAGSORDEN// REFERAT:  

1. Info fra bestyrelsen 
2. Skridtmaskine 
3. Oprydning/fejning i sadelrum 
4. Hø 
5. Opfølgning på udendørsbaner 
6. Ridehuse 
7. Udlukning på fold 
8. Oprydning i vaskerum 
9. Tråd/hegn ved buske 
10. Evt.  

Ad.1. Info fra bestyrelsen 
Karel har opsagt sin stilling og rejser hjem til Holland. Vi skal finde en ny til stillingen. Kim 
Kiilerich hjælper os midlertidigt i stalden sommeren over til vi har fundet en løsning. Kim holder 
ferie i uge 28, i ferien overtager Line arbejdet og Hanne Skafte hjælper til som daglig leder og 
fordeler.  

Rikke Mahaffy overtager lukkevagten permanent.  

Vedr. Økonomi er vores forbrug på el steget med 90.00,00 kr. hvilket er meget! 
Der er indgået aftale med en specialist som gennemgår det hele med analyse af elforbrug og evt. 
muligheder for sparetiltag. Lamperne i hallerne skal evt. udskiftes, det koster 189.000,00 kr. 
Leveringstiden er 4-6 uger og det tager 1 uge at udskifte samtlige lamper. Lamperne vil blive 
udskiftet om formiddagen, ca. 4 timers arbejdstid. Udstyret vil blive fjernet til næste dag så det ikke 
står i vejen. Vi vil bestræbe os på at hænge en tidsplan op med info om hvornår/hvor længe.  

Ad.2. Skridtmaskine 
Der efterspørges en indendørs skridtmaskine. Bestyrelsen er absolut positiv for forslaget men 
pengene skal findes et sted, da klubbens økonomi ikke på nuværende tidspunkt har plads til den 
udgift. En opstalder spørger om den evt. kan leases? Det bliver undersøgt.  

Ad.3. Oprydning/fejning i sadelrum 
Der henstilles fra opstalder om at vi alle bliver bedre til at rydde op efter os selv. Lone Vindshøj vil 
gerne feje, men det kræver at der er ryddet op!  

Ad.4. Hø (opfølgning i forhold til kvalitet) 
Høet fejler ikke noget. Jesper smider ud hvis der skulle være noget der ikke duer. Hvis det drejer sig 
om større mængder erstattes det af leverandøren.   
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Ad.5. Opfølgning på udendørsbaner 
Udvalget (Henning Hermansen, Svend Erik, Tina Michaelsen, Lone Vindshøj, Christina Bendorf, 
Holger Poulsen og Karen Tang Petersen) mødes næste onsdag, så intet nyt endnu.  

Ad.6. Ridehuse 
Opstaldere nævner at det er varmt at ride indendøre og ønsker mulighed for at åbne portene. Det duer 
ikke, idet bundene tørrer ud for hurtigt når der bliver gennemtræk. 
Der er nogle der mener at bundene er for hårde og ønsker noget gjort ved dem. Kim vil gerne have 
mulighed for at passe dem ordentlig og harve som der skal og bør, herunder dybdeharve, inden vi 
tænker at ændre på de nuværende bunde. Desværre er traktoren lige i dag stået af og skal til 
reparation. Kim er opmærksom på at der skal gøres noget.  

Ad.7. Udlukning på fold 
Opstalder gør opmærksom på at der, i nogle tilfælde, stadig ikke benyttes træktov ved udlukning af 
heste og at der skal være mere obs på sikkerheden både over for personalet og for hestene. Når der er 
løse heste skaber det uro blandt dem der allerede er på fold og man er bange for det kan give skader. 
Dertil er det observeret at personale der lukker heste ud går ud med mere end 1 hest af gangen. 
Jesper og Chanett oplyser at tidligere staldmester/daglig leder aldrig har informeret dem om at de 
kun må gå med en hest af gangen. Staldpersonalet er nu igen oplyst om sikkerhedsreglerne og Kim 
Kiilerich vil sørge for at udlukningen foregår efter foreskrifterne på forsvarlig vis.  

Ad.8. Oprydning i vaskerum 
Der gøres opnærksom på at vaskerummet ikke er til opbevaring og til beskidte effekter. 
Vaskerummet er kun til det tøj der skal vaskes. Dertil gør vi opmærksom på at tørretumbleren ikke 
er beregnet til at tørre beskidte gamacher i!  

Ad.9. Tråd og hegn ved buske 
Der er observeret at der skulle ligge noget trådhegn udenfor, det vil selvfølgelig blive fjernet. Ang. 
tråd mellem buskene, så kan det ikke fjernes. Tråden markerer plantebælter som meget gerne 
skulle vokse og komme til at give lidt læ. Fjernes tråden begynder folk igen at ride igennem og vil 
træde de små buske ned.  

Ad.10. Evt.  
Døren for enden af privatstalden er svær at lukke. Håndtaget er ikke ok. Samtlige døre og håndtage 
bliver set efter i staldene. I øvrigt henstilles til at man lukker dørene efter sig når man lukker ud og 
ind.   

Mvh Bestyrelsen    

Ref./ Helena Alex 
17.09.2011 
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