
Referat af staldmøde d.27.08.2014 

Fraværende pensionærer: Gitte og Grethe 

Fraværende parter: Victoria, Amalie, Katja og Lucia 

Tina og Lone lagde ud med at takke for hjælpen i den lange periode hvor vi har været uden Lone L i 

stalden. 

Tina opfordrede desuden til, at man kommer til bestyrelsen, hvis man oplever problemer. Hvis man kun 

snakker med andre om det, er det ikke nemt for bestyrelsen at løse. 

Lone er tilbage på mandag efter sygdom og ferie. 

Følgende emner blev diskuteret på staldmødet 

 Heste ind fra sommergræs. 

Det er op til den enkelte pensionær om man vil have sin hest ind en del af døgnet eller om den 

skal blive ude på græs. Hanne foreslår at Lone tager de heste ind som skal ind og fodres, inden 

hun kører hjem om eftermiddagen. Ejerne kan så lukke dem ud igen om aftenen. Dette som et 

alternativ til at de skal stå inde om natten.  Det er også muligt at have sin hest inde om natten 

hvis man foretrækker det. 

Jette vil gerne have at Liam går ude længst muligt idet han stresser i boksen. Nils, Tina og Lone vil 

også lade deres gå ude på døgnfold så længe vejret tillader det. 

Jesper vil gerne have deres nye pony ind om natten og vil gerne have en boks i den lille stald. Der 

er ikke andre inde i den lille stald for øjeblikket, så i så fald vil den komme til at stå alene. Flere 

men er at det er bedre, at den går ude sammen med de andre ponyer og bliver tryg i flokken.  

 

 Opgaveløsning før stævner. 

Hanne foreslår at der fordeles opgaver før stævnet så det ikke bliver så presset de sidste dage og 

på stævnedagene. Jette foreslår at vi prøver at sælge opgaverne til børnene. Jesper synes at vi 

skal lave en plakat om stævnet i god tid for at samle hjælpere. 

 

 Jette spørger om godset kan hjælpe ved arbejdsdage, evt. med maskiner og folk da godset også 

må have interesse i at stedet vedligeholdes. Det kan bestyrelsen ikke svare på men det er ikke 

vores erfaring at der er praktisk hjælp at hente på godset. Vi vil imidlertid bringe spørgsmålet 

videre. 

 

 Bettina opfordrer folk til at huske at slukke lyset i stald og ridehus. Lyset brænder tit i dagtimerne 

selv om sommeren hvor det ikke er nødvendigt med lys og på tidspunkter hvor der hverken er 

mennesker eller heste i stalden. Det er spild af penge og et let sted at spare.  

 

 Staldvagter:  

Hanne efterlyser en liste over folk der gerne vil tage en staldvagt mod betaling. Den vil blive sat 

op så folk selv kan skrive sig på. 

Jette opfordrer til at hestene lukkes ud før man spiser morgenmad for at hestene ikke skal blive 

stressede af at vente når de er vant til at blive lukket ud. 

Jesper vil gerne have at vejledningen til staldvagterne opdateres. Jane synes at det er en god ide 

så der er klare retningslinjer for hvordan man gør, ikke mindst hvordan hestene trækkes ud, 

hvornår de slippes og hvordan man trækker dem ind sikkert.  Mht indlukning er det mest sikkert 

hvis man lukker et par gennem lågen ad gangen. Så kan man nå at få fat i dem man skal have ind 

uden at de øvrige presser på for at komme ind. Der opfordres til at alle hjælper med at få dem ind 

hvis man har mulighed for at være der.  



Der er også enighed om at der ikke må fodres så der er mad i krybberne når hestene kommer ind. 

De bliver for farlige at gå med for de mindre piger hvis de er vant til at der er mad i krybben. Lone 

skal også gøres opmærksom på dette. 

Jesper spørger om der kan startes senere om vinteren hvor man alligevel går og venter på at det 

bliver lyst nok til at trække hestene ud. Da hestene fodres til aften ved 19-20 tiden, skal de helst 

ikke vente længere end til 7 med morgenmad men man kan evt. møde forskudt så den ene 

halvdel af vagtholdet fodrer til morgen og den anden halvdel kommer når det er lyst nok til at 

lukke ud. Så kan den sidst mødte fodre til middag. 

Nils minder om at det er vigtigt at kigge på fodertavlerne hver gang man fodrer. Der kan være 

ændringer. Husk oså at kigge i bogen først. Der kan stå særlige forholdsregler f.eks. hvis en hest 

har været syg og lignende. 

Jesper vil gerne have at fodertavlerne skrives ens med kommatal; f.eks. 0,5 i stedet for ½. 

Endelig skal man være opmærksom p å at lægge wrappen  så putterne ikke kan stjæle hinandens 

wrap, samt tjekke krybber og vandkopper for  hestepærer, døde mus mm når man fodrer og når 

hestene har spist må man gerne tjekke at de har spist op. En hest der ikke spiser, er måske ikke 

rask.  

Nils foreslår at der laves et system – en liste eller lignende- hvor man noterer at man har været  

og fodre/vande/køre hø mm.  så alle kan se at det er gjort. Evt. bruge whiteboard-tavlen  i 

indgangen. Det er især aftenfodringerne som man kan være i tvivl om. Hanne udtænker en plan 

for hvordan det kan gøres. 

 

 Udvalg: 

Jette efterlyser medlemmer til sponsorudvalget. Hun gør sit bedste men det er meget at skulle 

løfte den opgave alene. Så meld jer til Jette hvis I vil give en hånd med. 

 

 Vaskerummet :  

Anna vil gerne have fjernet gulvtæppet da hun ikke synes at det hjælper. Lone synes at det 

fungerer fint, især hvis man lægger gummimåtten over afløbet så der holdes på vandet på gulvet. 

Husk at gøre rent efter jer. Halm jord og evt. klatter skal fejes sammen og i trillebøren – ikke i 

afløbet, da det stopper. Gulvet skal svabres/fejes, så der ikke står vand. 

 

 Hørummet – Wrapsæsonen starter snart. hold orden derovre så der ikke ligger høstbånd og 

wrapplast og prøv så vidt muligt at holde jeres hø/wrap på pallen også når I fylder baljer. Husk at 

baljer skal mærkes tydeligt med navn. 

 

 Rengøring af bryggers toilet og rytterstue: 

Som besluttet på generalforsamlingen ligger rengøringen som en del af weekendvagterne. Det 

har ikke fungeret i sommerferien, men de tilstedeværende mener at det kommer til at fungere 

igen når hestene kommer på stald og staldvagterne kommer i gang igen. Bettina vil opdatere 

rengøringsvejledningen. 

 

 Klubbens ansigt udadtil og indad: 

Jane synes at der er meget brok fra nogle få medlemmer og at det er belastende at skulle lægge 

øre til. Tina oplyser at der aldrig er nogen som kommer til bestyrelsen med noget og det derfor er 

svært at ændre på. Jette pointerer at vi alle kun kan starte med os selv og være de positive 

ambassadører for klubben både her og ude i byen. Vi vil udvikle og ikke afvikle. Jette har et nyt 

slogan: Bellingegård- for heste der fortjener det bedste  

 

 Lones arbejdsopgaver: 



Jette synes at der er brug for en forventningsafstemning i forhold til hvad Lones arbejdsopgaver 

er og hvad man kan bede hende om. 

Tina kommenterer at det er vigtigt at holde sig for øje at Lone kun har én arbejdsgiver, 

bestyrelsen, som har ansvaret for hendes ansættelse og arbejdsopgaver.  Hvis man som 

pensionær har brug for at Lone gør noget specielt, f.eks. ved smed eller dyrlægebesøg, er det 

derfor vigtigt at det går gennem bestyrelsen (send en sms) som har overblik over hvilke 

arbejdsopgaver Lone har de forskellige dage. Derved letter det planlægningen af hendes 

arbejdsdag. 

 

 Medlemsrekruttering 

Der var forskellige ideer til hvordan man kan skaffe nye medlemmer, f.eks. skaf et medlem og få 

noget gratis. For at nye medlemmer skal føle sig velkomne er det også vigtigt at alle tager godt 

imod dem.  

 

 Bettina efterlyser skovvest nr 2. Vil alle være søde at kigge i deres skabe efter den? 

 

 Nils efterlyser rygepolitik som blev aftalt udarbejdet på generalforsamlingen. Han ønsker at der 

ikke ryges i porten ind til ridehuset, allerhelst kun på gårdspladsen. Det vil være et problem for 

underviserne, som ikke kan forlade området omkring ridehuset mellem holdene. Rygepolitik vil 

komme med som punkt på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

 


