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1. Nyt tiltag i stalden:
Zaya er meget bokssky og aggressiv. Alle opfordres til at respektere, at boksen 
er hestens hjem. 

Der er indkøbt godbidder, der står bag den grå dør i centralrummet, som kun 
må anvendes til elevhestene. Tal med uerfarne med gang i stalden om, at der 
kan hentes en godbid i centralrummet og afvente, at hesten selv komme hen til 
rytteren. Belinda har planlagt et møde med elevrytternes forældre.

Mette M opfordrede til at man ikke råber af sin hest. Det er generende for både 
følsomme heste og andre med gang i stalden. 

2. Kloakforhold
Jan redegjorde for kloakforholdene på klubbens område. Problemet er, at der 
ikke er nok træk til kloakkerne, da området omkring afløbene med tiden er 
blevet hævet, og vandet kan dermed ikke løbe til kloakkerne. Han foreslog, at 
der bruges lidt penge på at få rettet dette. Det vil koste ca. 20.000 kr. plus 
indkøb af rive til traktorerne. 

Der var enighed om, at dette skal prioriteres – både af hensyn til nuværende og 
kommende opstaldere.  Forslag om nyt sponsorstævne for at rejse penge til 
dette. 

3. Hjemmesiden
Hesteindkøb for sponsorpengene skal på hjemmesiden.

Brandingudvalget arbejder på revision af hjemmesiden, så den bliver mere 
imødekommende. Desuden tydeligere kontaktinvitation.

Forslag om, at man altid skal tjekke hjemmesiden inden man tager til 
undervisning for at tjekke om undervisningen er aflyst.

4. Ridehusbunde
Dyrlæge Peter Busk har udtalt, at vi har gode bunde. Det vigtigste ved en bund 
er, at den er jævn og forholdsvis hård. Vi har ikke fået anmærkninger for vores 
bunde de sidste 2 år.

5. Vinduer
Staldpersonalet åbner og lukker, når vejret tillader det. Hvis man selv lukker 
vinduet, kan man ikke forvente, at staldpersonalet fremover åbner og lukker.
 

6. Internet
Gratis trådløst internet i rytterstuen. Kodeord sættes op på opslagstavlen.

7. Spåner stiger med 1 kr. pr. pakke.

8. Springkursus



Eksterne undervisere til et weekendkursus blev drøftet. Der vil blive arrangeret 
et kursus senere på året.

9. Springundervisning
Sara Kromann kommer nu 2 gange om ugen, men der er ikke opbakning nok til 
det, så det koster klubben penge. Hvis der ikke købes flere timer ved hende, 
bliver tilbuddet skåret ned til én dag igen. 

10. Stemning
Belinda takkede for den gode stemning, der er kommet tilbage. Der var enighed
om dette.

Nina opfordrede til, at man overvejer, hvad der skrives klubbens facebookside.

11. Stævnestalden
Der skal strammes op, da der er meget rodet og beskidt. Desuden anvendes 
tomme bokse til at stille heste under udmugning uden at feje efter sig. Det er 
staldpersonalet, der får skæld ud, men det er opstaldernes ansvar. Der skal 
stilles skraldespande frem til plastikaffald.

12. Vaskehuset
Alle skal rydde op efter sig selv. Tag desuden fat i staldpersonalet, hvis kloakken
er stoppet til.

13. Rytterudvalget
Fremover vil der uddeles præmier til den, der har udviklet sig mest i årets løb, 
årets klovn og årets ildsjæl.

14. Kontakt til daglig ledelse
Send en mail i stedet for at sende en sms til Lone. Tænk over ikke at sende 
sms’er om aftenen, hvis ikke det haster. 

15. Fodring
Der skal strammes op på fodringen, så den rette hest får den rette madpakke.

16. Udvikling
Forslag om at underviserne tilbydes kursus til at udvikle deres undervisning.
Rikke B. ønsker ordning med sparring med Belinda.

17. Stævner
Ros til alle der hjælper til stævnerne og opfordring til at man skriver sig på 
hjælperlisterne i god tid, da det er et stort arbejde at ringe rundt.

/Birthe Jespersen


