
Referat fra medlemsmøde d. 25. nov. 2013  
 

 

 

 Bestyrelsen har modtaget 54 ansøger til stillingen, som staldmedarbejder. (Der er nu ansat 

en, som bliver præsenteret på ekstraordinært medlemsmøde mandag d. 2. dec.) 

 

 Der er fuld opstaldning, og så mange nye elever, at vi udvider med et elevhold fra januar. 

 

 Der er d.d. ansat en praktikant på 37 timer. Hun hedder Karen, er 21 år og fra Holstebro. 

Hun skal være på Højris i 4 uger. 

 

 Vedr. ”den lille hal”: Den kan nu rides i, hvis man er forsigtig. Dog skal vi undgå longering 

og spring i denne uge. Så ser vi på det igen i næste uge. Begge haller har i dag fået salt. 

 

 Oprydning i stalden – Der er modtaget mails med klager over rod i stalden. Det forventes, 

at opstaldere hører efter/respekterer staldmedarbejderne, når der rettes henvendelse. 

På / ved boksen er det tilladt at have: En bokstaske, grimer og træktov. 

ALLE OPFORDRES TIL AT RYDDE OP EFTER SIG SELV!!! 

 

 Der står en barnevogn på handicaptoilettet – den skal flyttes, da den står i vejen, når 

handicap-rytterne skal benytte toilettet. 

 

 Vores lukketider SKAL overholdes. Kl. 22.00 i hverdagene og kl. 20.00 i weekenden. Det 

bliver taget op på næste bestyrelsesmøde, om vi eksempelvis i sommerhalvåret skal have 

åbent til kl. 22.00 hele ugen. 

Ved syg hest, stævner, juleshow og andre arrangementer er der dog en undtagelse. 

 

 Fodervagt-forslag: 

Der er snakket om, at lave en ny foder-vagt-ordning for weekendfodring, da mange gerne vil 

undgå dette. Hvis opstaldningen bliver hævet med 200 kr., kan man tjene 250 kr. ved at tage 

en lørdag/søndag/helligdag. Der skal så ikke muges ud ved elevhestene, da dette bliver gjort 

mandag, onsdag og fredag. Et team med en tovholder/ansvarlig skal så lave en ordning, hvor 

man kan tilmelde sig, og tjene disse penge, som så bliver trukket fra opstaldningen. Hvis 

man vælger at være alene om det, skal der være en person over 18 år. Er man 2 får man 125 

kr. hver. 

Ved afstemning besluttes det, at det er en god idé. Der er en prøveperiode på ca. 3 mdr., som 

starter først i det nye år (4./5. jan.) – Tovholdere er Tulle og Maria Boel. 

 

 Staldpersonalet skal sørge for, at der er hø og halm nede på gulvet til weekend-fordringen 

 

 Det sidste hegn og en låge mellem hallerne bliver snarligt ordnet. Så er det nemmere at 

lukke ud og ind. 

 

 Mht. fodermængde, foreslås det, at der er en skovl til hver slags foder. Denne har 

afmærkning på, hvor meget 1 liter vejer, så er det nemmere at fodre i weekenderne. 

Staldpersonalet har nu købt ekstra foder skovle, og de er allerede klar i fodervognen. 

 



 Døre og porte i staldene og laden skal holdes lukket. Sidste år blev alle rør lavet, så de ikke 

skulle fryse til. Der er en stikkontakt under brandskabet i Den nye stald. STIKKET MÅ 

IKKE FJERNES da det er strøm til vandcirkulationen, så det ikke fryser. Der er INGEN; der 

må pille ved dette stik udover staldpersonalet og Keld Jakobsen. 

 

 Forespørgsel ang. minilæsseren – Den var for dyr og er blevet leveret tilbage. 

Jette Flarup leaser en Stald-cat til egen stald, og det undersøges, om vi kan få fat i sådan en. 

 

 HUSK at jævne møddingen efter hver trillebør. Hvis risten dækkes til, skyller regnvandet 

ind i ridehallen – igen! 

 

 Der kommer gæster med heste i forbindelse med ”UNGE ATLETER” - arrangement d. 1. 

december og ved juleshowet d. 8. december. Karin efterlyser evt. lånebokse disse dage. 

Giv plads og vær tolerant  

 

 Når der er 2 undervisere i Den store hal, må der ikke være andre ryttere. 

 

 Den lille hal er lukket for gennemgang, når der er undervisning. Hvis det er glat eller meget 

”smattet” udenfor, så spørg lige først, om det er ok at trække igennem. 

 

 Jette vil gerne takke alle privatryttere for at de måtte bruge Den store hal, da Den lille var 

ubrugelig. 

 

 P-pladsen ved Remmevej: 

Skilt med Parkering forbudt på muren. Så heste kan gå igennem lågen uden at ridse en bil. 

Græsset ”fjernes” og der laves P-plads op mod elevstalden + en evt. cykelparkering. Så skal 

lågen vendes. 

 

 Forslag om ”føl”ordning, når man kommer som ny opstalder/hesteejer. Både ved 

weekendfodring og ud/indlukning af heste. 

 

 Forslag om en ”velkomst-folder” med praktiske informationer, når der skrives 

opstaldningskontrakt. 


