
 

 

STALDMØDE DEN 20/9 
 
Staldmødeansvarlig: alle er ansvarlige. 
 
• Oprydning: det sejler over det hele, der er lorte alle vegne, en OPSANG til alle, både til 
opstaldere og elevryttere: Fjern jeres lort på HELE området. Parker trillebørene lige og ikke på 
rampen - læs ikke af på rampen! 
 
• Er der en introfolder til elevrytterne? 
 Ja 
 
• Timing: der opfordres til tidligere udmelding ang. foldklargøring, bundrenovering og andet. 
 Ok  
 
• Løbegang: det er kommunen, der skal stå for afdræningen af "sø" og løbegang, der rykkes i 
kommunen. Når der drænes, vil hele løbegangen blive gjort færdig. 
 Der ligger en klar misforståelse her. Det er ikke kommunens løbegang eller søfold. Frank har en aftale med at få 
lavet et dræn, der gerne skulle modvirke det vand, der samles i bunden af løbegangen. 
 
• Sygdom: Der opfordres til, at bestyrelsen finder en fast vikar. Det ønskes, at Bestyrelsen finder 
en løsning ved længerevarende sygdom - efter to dage. Hvis det ikke kan lade sig gøre ønskes 
det: at man passer sine egne mht. ud- og indtræk samt wrapgivning. Der stilles krav om at der 
sygemeldes senest kl 5.30 og at Pia kontakter de foldansvarlige. Der er en der morgenfodrer 
alle. Bestyrelsen har ansvaret for elevhestene. 
Forslag: ved minimum en måned ønskes der en refusion på 500kr som sommerrabatten. 
 Bestyrelsen forstår, at der IKKE er interesse for kontakt til et vikarbureau. Med mindre der blandt opstalderne er 
én, der har mulighed for at være vikar, ser bestyrelsen det ikke muligt at fremskaffe en (udefrakommende) vikar. Dermed 
er der kun mulighed for selvpas i et vist omfang. Der kan tidligst sygemeldes fra den staldansvarlige kl.6.30. Dette kan 
ske til den, der står øverst på telefonlisten (Line), som herefter sætter telefonkæde i gang til de foldansvarlige. Pia kan 
IKKE besvare opkald kl.5.30. Bestyrelsen kan stå for morgenfodringen samt elevhestene.  
Bestyrelsen siger ok til refusion, hvis der har været selvpas i minimum 1 måneds selvpas. 
 
• Vinterfold: der skal være en dato for, hvornår hestene senest skal ud på foldene og hvornår de 
skal være klar til både sommer og vinter. Der opfordres til at hestene kan være så lang tid som 
muligt på sommerfoldene, både for at spare Lises tid og for at skåne vinterfoldene. Lise og Mai 
sammensætter foldene. Foldene skal være klar den 1/11 senest med vejrforbehold 
 
• Gødningsprøver: alle tager den store ormepakke, medicinen hentes af Mai. Fremadrettet kører vi 
et kryds-af-skema. 
 
• Stævneboks: se stævneudvalgets opslag - man vælger selv. 
 
• Rotter: plade over fodervogn (er gjort), fejes efter sig selv. Vær ekstra opmærksom på madrester, 
det skal i skraldespand med låg. 
 
• Elevundervisning: opfordres til at elevholdene stopper til tiden. 
 Hvornår er dette et problem? Hvilken dag/hold? 
 
• Sygefold: bunden skal laves. 
 Når der er penge til det. Opstalderne opfordres i øvrigt til selv at komme med ideer/forslag til hvordan der kan 
tjenes ekstra penge, som nogle medlemmer allerede har gjort. 
 
• Kontakt til bestyrelse: skriv en besked i stedet for at gå til Mai. 
Forslag: Medlemsmøder og tidsrum for kontakt til bl.a. Mai. Noget der skal på bestyrelsesmøde 
skal sendes på mail. Hjemmeside skal opdateres oftere (send gerne billeder ind), kontakten til 
bestyrelsen skal være mere tilgængelig. 
 Vedr kontakt og tilgængelighed: bestyrelsen kan altid kontaktes pr mail eller mobil. Her kan medlemmerne blive 
opfordret til at skrive en mail til bestyrelsen for at emnet kan behandles af hele bestyrelsen. Se hjemmesiden for 
kontaktinformationer. 
Hvilke opdateringer mangler på hjemmesiden? Hvordan skal bestyrelsen være mere tilgængelig – som skrevet kan 
bestyrelsen altid kontaktes på mail eller mobil. 
 
Til fremtidige bestyrelsesmøder, hvor punkter fra opstaldermødet ønskes behandlet, forventes det at det tilsendte referat 
er blevet godkendt af alle opstaldere, inden det sendes til bestyrelsen, da flere punkter iflg Mai ikke afspejlede det 
diskuterede/aftalte. Derudover skal det klart fremgå hvilke punkter bestyrelse skal behandle. Og endeligt bedes 
punkterne fremsendes en uge før bestyrelsesmødet, så bestyrelsen har tid til at forberede sig (gælder også bestyrelsens 
egne punkter til dagsorden). 


