
Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30.  

1. Folde 

- Vi har på nuværende tidspunkt taget græsfolde i brug, da vinterfoldende er 

frosset til. Derfor går de i hold så de er ude hver anden dag. Kommer du 

herud efter frokost og din hest ikke har været på fold, må du gerne lukke 

den ud – men du skal selv tage hesten ind igen. 

 

- Vi arbejder på af få lavet nye vinterfolde til næste år. Vi har spurgt godset 

om mere jord. Foldene skal laves efter ny hestelov. Vi vil også prøve at få 

lavet løbegangen, så der ikke bliver så mudret. Men vi afventer lige godset, 

da vi skal vide hvor foldene skal ligge. 

 

- Når der lukkes på fold i weekenderne må børn kun gå med 1 hest ad 

gangen. Læs sikkerhedsreglementet.  

 

2. Lys i ridehuset 

- Lyset har stået alt for meget tændt. Så kassen med kontakten er blevet låst 

af, da folk ikke har slukket det. Så fremover vil lyset kun stå tændt mellem 16-

22. Det slukker selv og tænder selv. 

 

3. Vaskerum 

- Folk rydder ikke op efter dem selv. VÆR SØD at rydde op efter jer!! Hæng 

kæderne op, saml lorte op, skrab vandet væk osv.  

 

4. Godbidder i stalden 

- Det er rigtig hyggeligt at give hestene godbidder, men det giver dem meget 

dårlige vaner. Der var enighed om at alle fremover lægger godbidderne i 

krybben før hesten sættes ind i boksen. Rideskolehestene skal ikke fodres 

med godbidder på staldgangen, da de så står og tigger og skraber. 

 

5. Dækkenholder 

- Der er blevet købt en dækkenholder. Den er til fri afbenyttelse til tørring af 

dækkener (ikke til opbevaring). Der vil blive købt en skammel så man bedre 

kan nå op.  

 



6. Sikkerhedskursus 

- Da vi er i gang med at blive certificeret igennem Dansk Ride Forbund, er der 

krav om at alle tilbydes DRF’s sikkerhedskursus – ”sikkerhed ved ridning og 

omgang med heste”. De kommer på certificerings besøg snarest for at 

godkende de to certificeringer(organisation og sikkerhed). Certificeringerne er 

en slags kvalitetsgodkendelse af klubben der har afløst de gamle 

blåstemplinger. Vi vil afholde et af deres kurser d. 23. maj kl. 17.00. Det koster 

50 kr. pr. person, kurset varer 3 timer. Kurset er ret dyrt og derfor betaler 

klubben det resterende beløb. Vi opfordrer alle til at deltage. 

  

7. Førstehjælpskasser 

- NIKS PILLE!!! Der er ret tit blevet taget ting i dem. En førstehjælpskasse SKAL 

og må KUN bruges til førstehjælp! Hvis I tager noget fra en af kasserne, så 

kontakt en fra bestyrelsen så vi kan få fyldt op. Plaster til småskader og 

termometer er i skabet over vasken i bryggerset.  

- Jasmine spurgte hvorfor vi ikke har brandalarmer i stalden. Det er 

simpelthen dyrt. Snakken kom hen på at undersøge nogle billigere 

løsninger og evt. søge Tryg om at få sponseret noget. Morten vil gerne 

undersøge hvilke muligheder der findes. 

Jette meldte ud at hun bliver nødt til at stoppe i sponsorudvalget i år, men 

at hun vender tilbage næste år. Er der nogen der kunne være interesseret i 

at sidde i sponsorudvalget?  

 

1. Staldvagter 

Tina og Lone syntes det er irriterende at skulle stå til rådighed hver 

weekend hvis staldvagten ikke dukker op og det er trættende at skulle 

skrive rundt for at være sikker på at folk kommer. 

 

- Skal det koste penge i form af bøder? 

Der var stor enighed om, at hvis man udebliver for en weekendvagt vil det 

koste 500 kr. 

Hvis man udebliver fra en aftenfodring skal man betale 250 kr.  

Pengene vil gå til den som tager vagten. Hvis man vil bytte en vagt er det 

ikke nok at skrive det i bogen, da ingen føler ansvar for om den bliver 

byttet. Kontakt folk personligt om de evt. kan bytte. Alle var enige om at vi 

skal være bedre til at hjælpe hinanden med at få byttet. Bliver man AKUT 



syg så ring til Tina eller evt. Nils.  

Morten tilbød at være behjælpelig med at få byttet vagter, hvis man 

henvender sig i god tid, da han har kontakt med mange af os i løbet af en 

uge. Man er dog stadig selv ansvarlig for sin vagt. 

Dorthe kom med den ide at weekendvagterne kun skal fodre og strø, og at 

pensionærerne selv skal lukke ud og ind. Dette blev diskuteret, men 

konklusionen blev at vi fortsætter som nu, da det ellers vil give andre 

problemer. 

Vejledningen til staldvagterne er blevet misforstået, da flere troede at 

hestene først måtte tages ind fra fold kl. 14. Hestene skal tages ind mellem 

11:30-14. Man behøver ikke vente til kl. 14. 

 

- Skal man kunne indgive ønsker til vagtlisten inden den bliver lavet? 

Lone og Tina tilbød at dem med fast weekend arbejde eller skilsmissebørn 

kan oplyse hvilke weekender (lige eller ulige uger) der passer dem bedst, 

og de vil herefter tage hensyn når listen udarbejdes. Dette gælder dog IKKE 

for Tante Anna’s fødselsdag eller andre enkelt dage. 

 

- Hjælp hinanden i weekenderne selvom I ikke har vagten selv. 

Lone og Tina opfordrer til at alle hjælper hinanden med at tage hestene 

ind. Alle oplever imidlertid at folk er meget hjælpsomme, stor ros for det. 

 

- Halmen er ret dårlig. Vær meget OBS på halmen når I har vagt, sorter det 

dårlige fra så vi ikke får syge heste. Selvom en balle ser dårlig ud udenpå, 

så åben den alligevel og tjek den helt igennem. Smid det dårlige til side. 

Hvis der mangler halm i weekenden, så kontakt Nils (Hvis ikke Nils, så 

Tina). Morten prøver så vidt muligt at sørge for at der står 2 baller inde til 

weekenden. 

 

8. Kontaktpersoner 

- Der er blevet lavet en ny liste med telefonnumre. Vi har oplevet at stå med 

en syg hest og ikke kunne få fat i ejeren. Det er vigtigt at der oplyses en anden 

kontaktperson end ejeren selv, så man altid kan få fat i en. 

Der blev foreslået at staldtavlerne indeholder oplysninger om telefonnummer 

på ejer, anden ansvarlig for hesten samt hestens dyrlæge.  

 



9. Hestepas 

- Hestes pas skal opbevares på opstaldningsstedet, da passet skal kunne 

fremskaffes inden for 3 timer ved kontrolbesøg af fødevarestyrelsen. ALLE pas 

skal derfor ligge på Bellinge. Ejer certifikat skal man selv have derhjemme og 

evt. kopi af sit pas. Vi er i gang med at finde en løsning på hvordan passene 

skal opbevares, så de er tilgængelige for ejerne, men indtil videre vil de blive 

låst inde i pengeskabet på kontoret. Vi leder efter nogle små postkasser med 

nøgle, så folk får deres egen boks. 

Bettina oplyser at man i Harald Nyborg kan købe små værdibokse til rimelige 

priser, bestyrelsen undersøger nærmere omkring dette. 

Hvis man ikke kan fremvise passet inden de 3 timer så er der bøde til ejer, 

rideskolen og godset. Rideskolen betaler ikke regningen og det vil godset 

heller ikke. Så hele regningen kommer til at gå til ejer, og regningerne er IKKE 

under 15.000 kr. 

 

- Man må gerne have medicin i sit skab hvis det er LÅST af, men der skal stå 

hestens navn på alt medicin i skabet. Få medicinrester væk, det må ikke være 

her. Medicin må ikke længere opbevares i køleskabet. Tag det med hjem hvis 

det skal på køl. 

 

10. Fastelavn 

- Vi opfordrer ALLE til at deltage, se tilmelding på opslagstavlerne. 

 

11. TREC 

- TREC er en ny breddeaktivitet. (se 

http://www.rideforbund.dk/Klub%20og%20Bredde/Breddeaktiviter/TREC.asp

x ) 

DRF vil gerne finde klubber som vil prøve at afholde et stævne i dette. 

Bestyrelsen har ikke tid til at påtage sig opgaven, men syntes det kunne være 

spændende hvis der er andre der har lyst til at arrangere det. 

 

12. Workshop 

- Vi valgte at aflyse workshoppen. Men der var nogen der lavede deres egen, 

Anne-Sofie og Marianne.  De har en hel masse gode idéer.  

Hvis andre har gode idéer eller forslag må I meget gerne skrive det ned og 

lægge det i postkassen, eller sende det på mail. Bestyrelsen kan altid bruge 



nye ideer.  

 

13.  Generelle ting 

- Jasmine spurgte hvorfor pensionærerne ikke blev spurgt da hopperne 

flyttede fold. Tina oplyser at hun har ansvaret for hestene og derfor altid vil 

prøve at tilgodese alle heste og løser foldproblemer på den bedst mulige 

måde. Pensionærerne bliver ikke spurgt til råds vedr. folde.  

 

- Charlotte vil gerne lave et forsøg med at få Ravel i den lille stald, da han 

stresser meget og sparker og det går ud over hans ben. Der er pt. ingen ledige 

bokse i den lille stald. Der blev lagt op til at finde en som vil bytte boks, Tina 

vil spørge rundt.  

 


