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• Tak for hjælp til bemanding af bar under vm i Ishockey – Grillaften i midten af august for alle der 

hjalp. Der er ca. tjent 7.600 kr. (der er taget 25 vagter) 

• Dennis passer stalden i sommerferien (reduceret tid, ca. 4,5 timer pr. dag).  

• Alle bokse skal kalkes og males – der tilbydes kalkning: pris 200, kalk og maling 300 kr. Der hænges 

seddel i stalden. 

• Der skal i år bruges Stalosan i stedet for vaskning af stald. – vejledning offentliggøres og der bliver 

udleveret Stalosan til alle opstaldere. 

• Døgnfold. Jannie skal senest have besked 20/6, fra dem der ønsker døgnfold. Det er tilladt for dem 

som ikke vælger døgnfold at lade sin hest stå ude om natten, men der vil ikke ske nogen 

prisreduktion for de dage hesten er ude. 

• Når det er varmt og vindstille, skal dørene i den hvide stald stå åbne ud mod møddingen og ud mod 

foldene skal den øverste den af døren være åben. Det er vigtigt at lågen ud til parkeringspladsen er 

lukket og der skal sættes snor op ved møddingen (så evt. løse heste ikke kan stikke af). 

• Tomme fodersække, skal smides direkte i de grønne containere og ikke i de blå tønder. 

• Alt madaffald skal i skraldespandene i rytterstuen eller direkte i de grønne containere- der må ikke 

komme madaffald i de blå tønder 

• Vennerne søger for en kniv til at åbne halmballer med – sørg for at den bliver lagt på plads efter 

brug, så vi kan få glade af den i lang tid. 

• Staldvagterne starter kl. 7.00 i weekenderne i sommerhalvåret. 

• Aktiv sommer 4-5 august. Der mangler hjælpere, hjælpere kan henvende sig til Jannie 

• Elevholdene har sidste undervisnings dag fredag 29 juni og der er første undervisnings dag onsdag 

d. 1. august. Elevhestene holder ferie – ingen part og ingen udleje. 

• Lørdag d. 25 august Hyldgårdsmarked – der mangler også hjælpere til dette. Hjælpere kan 

henvende sig til Jannie. 

• Ridefysioterapien vil gerne henstille til at der ikke parkeres for tæt på lågen ud til parkeringspladsen 

ved den hvidestald, da ridefysioterapihestene kan blive lidt forskrækkede og det er svært at komme 

til. 

• Foldordningerne i weekenderne har været til debat, da der har været sket en fejl. Det er blevet 

besluttet at foldordningerne fortsætter uændret men, at der bliver printet en liste ud og hængt i 

stalden, så alle kan se hvem der skal lukke de store heste ind og ud. Dennis har tilbudt at være 

backup på foldordningerne, i må derfor gerne ringe til ham hvis der opstår akutte problemer. Kan 

Dennis ikke træffes, kan I ringe til en fra bestyrelsen 

• Ønske om kodelås i den hvide stald. Dette er dyrt, så det er noget der ikke bliver lavet nu - er på 

ønskelisten 

 

 

 

 

 


