
Referat fra bestyrelsesmøde – tirsdag den 28. april 2015 
 
Tilstede:  Maibritt Rosenkilde (MR), Knud Elkjær (KE) og Helle Holm Sveistrup (HHS) (referent) 
 Afbud: Mette Sørensen og Lisbeth Madsen 
 
 
Følgende arbejdsopgaver til arbejdslørdag den 9. maj 2015 
Seddel med opgaver og tilmelding til diverse opgaver sættes op i rytterstuen. Efter arbejdslørdag laves en 
samlet oversigt over hvilke opstaldere som har deltaget og hvem der mangler til næste arbejdslørdag i 
september. 
 
 Arbejdsopgaver: 
 

a. Gavl på dommer tårn springbane skal repareres 
b. Hegn spring bane repareres og buske beskæres ud mod grusvejen 
c. Reparere og male kravlegårds hegn 
d. Grene ved kravlegård 
e. Jern bagved store ridehal fjernes 
f. Køre ikke brugbare jernbane sveller væk 
g. Genetableret udendørs dressurbaner med bogstaver – opmåles 
h. Tjekke hegn sommerfolde 
i. Vaske vinduer ude og inde i stald og lade  
j. Feje spindelvæv ned i staldene 
k. Feje halm væk fra vinduerne nye stald udenfor 
l. Cafeteria hovedrengøring 
m. Tjekke og reparere løbegangshegn 
n. Etablering af sygefolde ved parkeringspladsen 
o. Striglepladser inde og ude tjekkes og repareres 

 
Værktøj/materialer som skal være klar:  Pælehammer alt. bor, hegnsmateriale, bore/skruemaskiner, 
motorsave benzin drevne, stor trailer til sveller og jern, teleskop stang.  
 

2. Reparation af taget på hvide stald, stor ridehal og lille ridehal skal der kigges på – ligger uden for 
arbejdslørdag men i bygningsudvalget. 
 

3. Ventilation i den hvide stald skal der kigges på løsning af. Enten via vinduer, ventilatorer eller 
andet. Der er meget tæt i stalden og flere af hestene hoster 

 
4. Sommerferie Elevheste pasning 

 Shannie tager eftermiddagsvagten i uge 29, 30, 31   
Kamilla Monefeldt tager uge 29 om morgenen. 
 Irene Kjærsgård tager morgenvagten uge 30 og 31. 
 
Er der nogen som vil have heste/ponyer ind/ud i sommerferien samt fodret med hø og foder 
arrangerer de selv pasningen. Som opstalder har man har en boks (ikke nødvendigvis sin egen 
grundet rengøring og kalkning) som er med halm men ikke hø og foder samt ud og indluk. 
Sommerfolde: 
 
De enkelte folde/hestejere aftaler selv hvordan eftersyn/pleje af heste på døgnfold/sommerfold 
afvikles. Dog forbliver heste og ponyer på de sommerfolde de er anvist ved døgnfolds start. 
 
Hvis folden ønsker stribegræs skal folden selv etablere det og rykke det når det er tid. 
 
Der aftales foldvis og med Dennis hvornår sommer folde er klar og ponyer rykker over. 

 
5. Mobilepay / Swip etableres. Er i gang, 
 

 

 


