Referat medlemsmøde mandag d. 20. maj 2019
•

Nuværende enefolde, bliver til selvbetjente enefolde. Dennis skal dog bruge nogle af foldene
til heste der ikke kan tåle græs. Fra næste uge er de nye folde klar, Dennis laver planen for
hvor hestene skal gå. Sørg for at stribegræs jeres heste ind, så de kan holde til at gå der.

•

Hestepærer: Rid inden for hovslaget, når hestene gøder og rid uden om hestepærerne. Husk
at samle op. Hjælp hinanden/sig det til hinanden. Gå en runde og samle lort inden og efter.
Hvis din hest gøder på vej til ridehallen eller på div. parkeringspladser, skal det naturligvis
også samles op.

•

Fodertavler skal opdateres (alt skal opdateres). Alt skal stå på tavlen på boksen. Der kommer
klips på boksen, så man kan hænge skilte op med hvor eller hvad den skal (skilte i
forskellige farver) en kasse til den nye stald og en kasse til den hvide stald. Husk at tage
skiltene ned når i ikke bruger skiltet.

•

Ingen weekendvagter i juli måned (28-29-30 ingen staldvagter).

•

Dennis’ sommerferie, vil gerne være afløser for sig selv.

•

Ønsker mulighed for at tilkøbe wrap til stævner – kan ikke imødekommes
Der kan dog købes hele wrapaballer af rideskolen og det er også muligt at købe ”Morten
Kork baller” hos Miljøfoder. Det er muligt at købe hø i store baller.

•

D. 28-29 Maj er der mountainbike i Skelhøje.

•

Herpes virus, staldene er lukkede for udefra kommende som har kontakt med heste og til
pinsestævnet. Der skal altid være omtanke omkring Herpes virus, når vi færdes i stalden og
ude.

•

Brandbæger kommes i en sort sæk og på forbrændingen, ikke på møddingspladsen. Det er
den enkelte brugers ansvar, at holde folde fri for giftige planter på folden man bruger til sin
hest.

•

Der kommer nyt tag på lille ridehal i uge 28-29-30.

•

Ønske om nyt tag på hvid stald utæt (der er opmærksomhed på det). Vi overvejer om vi skal
vælde stalden.

•

Kravlegård renoveres med lys, så det aflaster den store stald inde.

•

Skilte på leddene, så man kan se hvis man lukker heste ind/ud. De kommer også i de hvide
kurve i staldene.

•

Husk at lukke døren til sadelrum- også selv om man opholder sig i stalden. Tjek med jeres
forsikring, hvordan i er dækket.

•

Sort låge ud til Remmevej, lågen skal holdes lukket/låst altid.

•

Sponser stævne d. 22 juni slutter med Sommerfest. Internt stævne.

•

Kæpheste konkurrence.

•

Opbakning til et ponymødre/fædre hold, det bliver til noget (mandag eller onsdag).

•

Hestepære nede ved søen, husk at skubbe det ud i træerne/samle det op.

•

Landsskuet i Herning 4-6 Juli stilstafetspringning.

•

3-4 august aktiv sommer.

