
Medlemsmøde den 25 marts 

Bestyrelsen præsenter sig selv og hvad der arbejdes med. 

Nyt fra Formanden: 

Vi har ”gratis” hjælper i form af samfundstjener og praktikant, tag godt i mod dem når de er i stalden. 

 Arbejdslørdag d. 10/5-2014 kl 9 starter vi med morgenmad  

Nyt fra Kasseren: 
Det er første gang heden og fjorden skal udbetale løn så derfor tjek jeres lønsedler ekstra godt 
Der er udfordringer med øknominen så derfor bedes alle betale deres regninger, udaf 101 er der 33 der 
ikke har betalt til tiden.  Så derfor betal jeres regninger til tiden. 
 
Der arbejdes på at der på sigt bliver råd til en minilæser. 
Og på langsigt arbejdes der med de kommende udfordringer med reglerne til 2020. 
 

Nyt fra Stalden: 
Spåner:  

Nuværende leverandør er gået konkurs. Vi har forsøgt at finde en anden, men det bliver væsentligt dyrere. 

Vi skal købe flere paller ad gangen og da kun få opstalder anvender spåner, kan vi desværre ikke tilbyde 

dette længere.  

MEN ønsker man at ens hest skal stå på spåner, er man velkommen til selv at købe og opbevare på palle i 
hø rummet (i stedet for hø) 
 
Weekendfodervagt:  

Gennem de sidste 3 måneder forsøgt med alternativ til den ”gamle” fodervagt:   Nogle har været glade for 

det, andre knap så glade. Nogle har ikke synes det har været besværet værd ifht aflønningen, andre at 

kvaliteten af det leverede arbejde fra de aflønnede har været for dårlig.  

Vi har ”loddet” en stemning blandt opstalderne, men kun 7 forholdt sig til vores lille evalueringsskema. 

Derfor har vi Som bestyrelse truffet beslutningen om, for nuværende at gå tilbage til den ”gamle” 

weekendordning, MED den undtagelse at man som weekend vagt nu IKKE længere skal muge ud ved 

elevhestene.  

Efter sommerferie kan vi igen lodde en stemning ifht hvad der er mest hensigtsmæssigt.  

Vi har som vanligt udfærdiget en liste, hvor vores nye hesteejere er sammen med rutinerede ifht oplæring 

og sikring af korrekt pleje af hestene. Også i weekenden.  

Såfremt man har behov for at bytte vagt, er det vigtigt at man evt lige konferere med Mette eller Lisbeth, 

såfremt man er det mindste i tvivl, så vi undgå at 2 mindre rutinerede hesteejere er sammen på staldvagt. 

Dette er ikke trygt når man er staldvagt, og det skal vi undgå!  

Ligeledes er weekendvagt beskrivelsen (opgaver der skal udføres) opdateret og tilrettet , så det 

forhåbentligt er klart for alle hvad man er forpligtiget til når man har staldvagt. Såfremt noget er utydeligt, 

så sig lige til!  

  

Struktur E / Foder priser:  

Der har ikke været kikket på foderpriserne de sidste 2 år. Heldigvis kan vi fortælle at det for nuværende 

IKKE er nødvendigt at prisregulere på dette punkt.  

Den eneste ændring vi er nødt til at lave er ifht. Struktur E. Det er et væsentligt dyrere foder end 

naturmusli, hvorfor det for to år siden ved opstart blev udmeldt at det ville koste 420 kr / mdr at fodre med 

dette, mod 350 kr for Naturmusli,  

Desværre er dette ikke blevet effektueret, og det er vi selvfølgelig nødt til nu.  Så fremad rettet koster det 

420 kr. at få sin hest fodret med struktur E.  

 

 



Hø situationen: 

Vi har desværre været i den uheldige situation, at vores tidl. hø leverandør pludseligt ikke havde mere hø til 

os!   Dennis har knoklet hårdt på at skaffe ny forsyninger af hø til vores heste indtil høst i slutningen af juni. 

Dennis har sikret os at vi har hø og af en super god kvalitet indtil vi i juni overgår til en ny leverandør, som 

også er kendt for at levere hø i en rigtig god kvalitet. 

 

Stor tak til Dennis fordi han har taget ansvar, hurtigt og aktivt har løst et for rideskolen særdeles akut og 

kritisk problem.  

 

Det nye hø er af så god kvalitet, så vi nu har et Lille LUKSUS problem.  

I skal alle tage stilling til om jeres hest får den korrekte mængde, eller om den bør sættes ned i mængde.  

Det er nemmere at sætte den op igen, end at få en tyk hest til at tabe sig igen!  

Og HUSK om blot 3 måneder skal hestene på sommergræs, og det er meget besværligt for jer som 

hesteejere, hvis hesten først er blevet for tyk-.  Så Meget obs på om jeres hest bør sættes ned i hø 

mængde,  

 

Ridehusbunden:  

Som alle er bekendt med har vi igen lidt udfordringer med bunden i den store ridehal. Den har tendens til 

at blive meget bakket og at der 4 steder opstår dybe bløde huller.  

Dennis og Shannie arbejder intensivt på at rette op på det så bunden den igen bliver jævn og god at ride i. 

Det er meget tidskrævende og vi er desværre nødt til at passe ekstra godt på bunden lige nu.  

Derfor er al spring (uden for undervisning) desværre ikke mulig i den store hal lige nu.  

Til gengæld opfordre vi til at I springer i den lille hal søndag ELLER nu når vi nærmer os forår anvender den 

øverste udendørs træningsbane. Der er nogle bomme derude og de gamle korte støtter må sættes derud.  

Men efter hver endt springning skal materiale sættes op på de sveller/paller som er lagt derud og 

overdækkes med presenning, så vores springmateriel kan holde i rigtig mange år.  

 

Nyt Fra elevafdelingen: 

Kan vi fortælle at Beauty er tilbage igen, efter at have været lånt ud til Bording rideskole.  Hun er hun fuldt i 

gang i undervisningen og fungere godt der.    

 

Derudover skal Maria, Dennis, Glennie, Lisbeth og jeg i gang med et meget spændende projekt omkring 

udvikling af et nyt koncept, så vores elevafdeling får nyt liv og bliver attraktivt for rigtig mange nye ryttere.  

Planen er at de 3 hovedpersoner i elevafdelingen (Maria, Glennie og Dennis) med stolthed kan præsentere 

det for jer før vi alle går på sommerferie, så den nye fede elevafdeling kan implementeres når rideskolen 

igen åbner efter sommerferien 

 

Arbejdsgruppe til elevheste udstyr søges:  

Opfordring til alle vores store gode piger, om at deltage i en arbejdsgruppe, hvor ALT elevhestene udstyr 

skilles ad, renses og pudses, så det kan være lækkert, rent og blødt for hestene at gå med.  

Tilmelding til Mette. Håber at rigtig mange har lyst til at hjælpe i et par timer med dette.  

 

Evt: 

 
Parkering: tag hensyn de aftner der er privat undervisninger og parker foran istedet for at optage den 
eneste parkeringsplads hvor der må parkeres med trailer. 
 
Ændring i forhold til undervisning ved Charlotte det koster 25 ekstra for dem der ikke har facilitetskort 
 
Husk at feje efter jer.  
 
Når der muges ud SKAL rampen bruges, ellers dækkes afløb til 



 
Der opfordres til at vi hjælper hinaden med at skovle hovslag i ridehallen  
 
Der opfordres til at man trækker hestene fra ny stald uden om (hvis vejret er dårligt er det ok og dog kun 1 
hest af gangen)  
 
Vis hensyn ved gennem gang i den lille hal hvis der nogen der rider derinde. 
 
Vi søger eternit tagplader 
 
Støtteforeningen der er kommet rigtig mange nye medlemmer  
 
 
 
 
 

 

 


