
Referat af medlemsmøde 27. maj 2015 
 
Fraværende :  
Lisbeth Madsen, Birgit Mørup, Liselotte Knudsen, Kathrine Michelsen, Anja Kiel, Rikke Baden, 
Britt Zeeberg, Tina Pedersen, Mette Gammelby, Tenna Nygård, Anna Fanefjord, Cita Langvad. 
 
Sommerfolde  
Alle opstaldere skal skrive sine ønsker på tavlen i laden senest den 6. Juni. Herefter inddeler 
Dennis foldene med heste og ponier. 
 
Rokade i bestyrelsen 
Mette har trukket sig af personlige årsager. Maria har sagt ja til at træde ind. Bestyrelsen 
rokerer og bytter rundt den 2. Juni. Mette opfordrer til at alle husker at give besked om 
ændringer i foder, hø mv til faktura indberetning til Knud så vi undgår fejl regninger. 
 
Forslag fra medlemmerne 
Orden:  
Hjælp hinanden med at holde orden på staldgangen med papir, dækkener, snore, poser, mv. 
Spænd grimer op fra opstaldningskæder. Det er ikke kun for ordens skyld men også for 
sikkerhedens skyld. 
Karin viste billeder af underligt rod rundt omkring af alle mulige afskygninger. Ligges på 
storskærmen til inspiration for alle til at holde ryddeligt. 
 
Husk at samle lort op ikke kun i hallerne men også udenfor på banerne og gårds-
pladser/parkeringspladser samt vaskeplads. 
Der arbejdes på bedre LED belysning både ude og inde hen over sommeren. Det samme 
gælder ny bund i den lille hal.  
Der skal arbejdes med en løsning på mudder på gårdspladsen. 
 
Husk at tjekke årskalenderne for relevante datoer. 
 
Sommerferie pasning: 
Uge 29 morgenvagt   Kamilla Jacobsen aften vagt  Shannie Jensen 
Uge 30  morgenvagt    Irene Kjærsgård aften vagt   Shannie Jensen 
Uge 31 morgenvagt    Irene Kjærsgård aften vagt Shannie Jensen 
 
Morgenvagten giver vand og solcreme på – aftenvagten giver vand og vitaminer samt harver 
banerne. 
 
Nedvask og kalkning af stalde 
 
Som opstalder er du forpligtet til at vaske stalde ned. Nedvask sker i uge 27 og 28. Der 
kommer en seddel op i laden, hvor opstaldere skal skrive, hvilket tidspunkt man kan hjælpe til 
på. Herefter laver Dennis en samlet plan for nedvask. Når staldene er vasket er alle opstaldere 
forpligtet til at kalke egen boks inden hestene kommer ind fra sommergræs. 
 


