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Referat af staldmøde Tirsdag d. 22/03-11 kl. 19-20   

1) Indledning/info fra bestyrelsen 
2) Stemning i stalden 
3) Kvalitet af hø/ aftenhø 

A) fremtidigt hø 
B) Vinterhø 
C) Tidspunkt der gives hø 
D) Eventuelle andre løsningsforslag til fremover 

4) Baner 
A) Udendørs baner 
B) Harvning af baner 
C) Rotunden 

5) Tillidsrepræsentant? Drøftelse om dette  
6) Sadelrum 

A) oprydning 
B) Aflåsning 
C) Varme 

7) Evt.  

Ad.1 - Indledning v./ Rasmus Braun 

Dagsordenen er opstået ved at vore opstaldere har mailet punkterne til bestyrelsen  

Ad.2 - Stemning i stalden 

Stemningen i stalden er god og det er dejligt at komme der  

Ad.3 - Kvalitet af hø/ aften hø, fremtidigt hø, tidspunktet for givning af hø, andre 

løsningsforslag 

Nogle af opstalderne gav udtryk for at høet i vinter var af meget ringe kvalitet. Bestyrelsen medgiver 

at høet har været af svingende kvalitet. Karel oplyser at kun 3 heste ikke ville spise det. Det hø vi har 

nu og som vi har haft et pænt stykke tid er super kvalitet og bestyrelsen oplyser at vores leverandør 

er kontaktet og har fået af vide at det hø vi har nu er den kvalitet vi ønsker fremover. Er der 

dårligt/muggent hø kasseres det, er det større mængder der er tale om får vi nyt fra leverandøren 

uden beregning. 

Der var nogle der mente at tidspunktet hvor der bliver givet hø er for sent. Tidligere gav alle i stalden 

selv hø til deres egen hest. Ved lukkerunden (som varetages af Karel)  har Karel som en ekstra 

service givet hø (uden beregning). Den ordning er stoppet pr. dato. Fremover giver hver enkelt selv 

hø eller laver individuelle aftaler. 
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Ad.4 - Baner, udendørs, harvning, rotunden 

Nogle af dressurbanerne er taget i brug og enkelte nævner at de er for tunge, bløde og dybe. 

Bestyrelsens svar er at Karel på daværende tidspunkt ikke er gået i gang med at vande, tromle og 

harve endnu. Det drøftedes hvad der skulle gøres med banerne bl.a. Etablere banerne. Der var forslag 

om at hæve prisen på opstaldning eller at alle betaler et engangsbeløb for at rejse pengene.  

En opstalder oplyser at der er garanti hvis vi får et ekstern firma til at lave og leverer banen. Kim 

Killerich har tidligere arbejdet meget med disse baner og har undersøgt det. En bund med den salgs 

garanti kræver at alle fjerner klatter efter sin hest/pony umiddelbart efter. Der er ønske om at skrabe 

noget af sandet af. Bestyrelsen henstiller til at have lidt tålmodighed og give os lidt tid til at få 

bearbejdet de baner vi har nu og så vurdere når de er kommet i gang. En anden opstalder minder alle 

om at der er mange forskellige typer ryttere med meget forskelligt ambitionsniveau i staldene og at 

ikke alle har behovet eller midlerne til at give ekstra beløb til baner. Der er tillid til at bestyrelsen vil 

gøre det rigtige. Der er tørt i hallerne og vanding påbegyndes snarest. Der SKAL dybdeharves 

Mandag, Torsdag og Fredag.  

Der blev, meget rigtigt, sagt at der skal tilføres noget til bunden i den store hal og det bliver der inden 

stævnet. Det er kommet hjem.  

Vedr. rotunden så er der mange små sten og i og der er hul i midten (til vanding) Rotunden er ikke 

færdig og man er velkommen til at trække sten af med en stenrive. Traktoren kan ikke bruges til det. 

Der foreslås en arbejdsdag hvor man bla. kan hjælpe med at fjerne sten i rotunden. Bestyrelsen 

oplyser at der på sigt kommer en kant på hele vejen rundt sådan at vi kan lægge ridehusbund i 

rotunden. Uden kanten vil det blæse væk.  

Ad. 5 - Tillidsrepræsentant 

En opstalder spørger om der er stemning for at have et talerør i stalden som skal samle 

henvendelser til bestyrelsen i en mail. Da der ikke er stemning for dette hverken fra opstaldere eller 

bestyrelsen er det ikke aktuelt.    

Ad.6 - Sadlerum, oprydning,aflåsning og varme 
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Der mangler at blive ryddet op og fejet i sadelrummene. I det hele taget roder der meget og det er 

opstalderene selv der roder. Bestyrelsen henstiller til at hver især rydder op og at man en gang 

imellem fejer i rummene. Staldskabe i sadelrummene er for dem der har en hest opstaldet på HDR. 

Lige nu er der fuld stald og derfor også fyldt godt op i sadelrummene. 

Karel oplyser at der er nogen der fylder for meget. I reglementet/ordensreglerne står at: - Kun det 

udstyr man kan have i sit staldskab, max. 80 x 80 cm i bundmål incl. hjul, kun en sadel ophængt på 

væg, øvrige i staldskabe. Det sker at der er nogen der glemmer at låse efter sig. Aftalen er at sidste 

mand/kvinde låser til sadelrummene. OBS dette! (er allerede blevet bedre). Ang. varme i 

sadelrummene: der mangler varme/cirkulation i rummene, udstyr forbliver fugtigt. Bestyrelsen har 

allerede i gang sat en løsning på dette som vil blive etableret i det store sadelrum i løbet af 

sommeren. Viser det sig at fungere vil der også blive etableret en blæser i det lille sadelrum.  

Evt. 

Spejle i hallerne trænger til at blive pudset, der er bestilt vinduespudser. 

Spejlene sidder skævt og trænger til efterjustering, bestyrelsen undersøger dette. 

Der bliver foreslået en arbejdsdag hvor vi blandt andet skal trække ukrudt op på foldene. Da dette er 

meget hårdt arbejde blev det aftalt at Karel skal slå de folde der ikke bliver brugt og minder om at det 

er brugerne af folden der selv skal holde folden både i forhold til at fjerne ukrudt, give gødning mm. 

OBS brandbæger som er giftig skal trækkes op med roden og skal kassereres i skraldespanden. 

Planterne må ikke blive liggende der ude og ikke smides i trillebøren/containeren. 

Staldtoilettet! Der er nogle der griser mere end nødvendigt! Håndklædet er til at tørre rene/vaskede 

hænder i ikke alt muligt andet. Brug børsten efter toiletbesøg osv. osv. 

Det lille skab skal fyldes op med rengøringsmidler og toiletpapir. 

Chanett skal stadig rengøre toilettet 1 gang om ugen. 

Næste staldmøde det blev aftalt at der holdes staldmøde ca. hver 3. måned. Dato meldes ud af 

sekretæren (Helena). Punkter indsendes på mail senest 14 dage inden mødet til: 

bestyrelsen@hedenstedrideklub.dk

 

herefter kommer der dagsorden hurtigst muligt.  

Tak til dem der bagte kage 

  

Referent: Helena Alex 
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