Referat af ryttermøde d. 25/8 2016

1. Info fra bestyrelsen (Gitte)
Fokus på ren og ryddelig stald
Vi vil holde fast i at stalden højtryksrenses hvert år medio maj. Fokus på ren stald - også for at undgå
sygdomme. Opfordring til at rengøre krybber og vandkopper jævnligt. Undgå at smide grimer mm i
striglespiltove - hestene kan komme slemt til skade! Husk at feje inden du trækker over i hallen for at
ride.
Økonomi
Vi følger budgettet - og har pt et pænt lille overskud. Der er pt 4 tomme bokse, men vi har ingen
udgifter på dem - da de lejes ud til stævner og kurser, hvilket giver fin balance i økonomien.
Indsamling til solarium
Fremover vil der blive solgt kaffe og kage ved fx ryttermøder – overskuddet går til solarium.
Den gode stemning
Vi skal altid have fokus på den gode stemning i klubben – og heldigvis siger mange, at det er rigtig rart,
at komme på EOR. Alle bør hver dag stille sig selv spørgsmålet: hvad kan jeg gøre for at stemningen
altid er bedst mulig?
Dagligdagen i stalden
Der udtrykkes stor respekt for og tryghed ved personalet, som håndterer stalden og hestene til
topkarakter. Fx ringes der til ejer, når en hest har tabt en sko eller fået en skramme på fold. En lille
skramme ved et øje viste sig at være en ridse på hornhinden af en hest, hvilket straks blev spottet af
vores dygtige staldpige, så der blev ringet til ejer og dyrlæge. Stor ros til personalet fra alle!
Obs: ”rulle-marie” og spande i hjørnerne af hallerne er kun til hestepærer - ikke alt muligt affald! Det
samme gælder containere ved laden, som kun er til affald fra rideskolen – ikke folks private affald, pap
fra tv skærme, parasoller mm.
Husk at alle ændringer skal gå igennem Gunnild, da der ellers er risiko for, at info ikke når ud til alt
personale.
Vi har ekstra fokus på oprydning og at alle fejer, så alt altid ser pænt ud.
Hyggeaftener
Sofaer, tv og et lille bord er på vej, så vi kan få et lille hyggehjørne. Dermed er der mulighed for at
arrangere filmaftener mm. Alle den slags arrangementer giver aktivitetstimer og må gerne annonceres
over EOR’s officielle facebook side.
2. Info fra Gunnild
-

-

Urter til styrkelse af immunforsvaret er nu indkøbt. Der gives en kur over en uge som forebyggelse
efter anbefaling fra forhandleren. Kuren gentages senere, så hestenes immunforsvar er helt i top til
at modstå sygdomme i vinterhalvåret.
Alle skal feje efter deres heste hver gang – både i striglespiltove og når der trækkes ud fra boksen!
Der vil blive afholdt små arbejdsdage, som fx den vi afholdte for nyligt med indsamling af giftige
planter. Mht fx de giftige planter er det vigtigt, at alle bruger deres sunde fornuft, så der ikke
blæses en stemning op!

-

-

-

Husk toilet ordningen – Lena C sørger for at holde tavlen opdateret, så alle kan se, hvem der har
ansvaret den pågældende uge. Der vil ligeledes blive lavet en fejeordning, hvor man på skift har
ansvar for, at hjælpe med at opfordre til at folk får fejet.
Positiv stemning fra alle i forhold til hvordan tingene kører.
Angående udendørsbanen – skal vi have en eller to dressurbaner? Springrytterne har svært ved at
få bygget en rigtig god springbane, så hestene kan få opbygget en god kondition. Vi prøver i første
omgang at rykke dressurbanerne helt sammen og ud til siden – springrytterne melder tilbage i
forhold til om det er nok.
Husk at give besked til Gunnild, hvis hestene ikke står ok i deres bokse – fx suger det nye gule halm
ikke helt så godt som det andet vi havde.
Desværre har vi oplevet lidt problemer med skridtmøllen, i det motoren ikke virkede, da vi startede
den op. Den vil blive lavet hurtigst muligt, så den kan blive klar til brug.
Gode ideer til indsamling af penge til solarium modtages gerne. Der arbejdes på klubtøj, hvor
overskuddet går til solarium..

3. Fælles snak
-

-

-

Vi har fået ny sponsor til hal 2.
Enkelte opstaldere vil gerne betale for brug af skridtmøllen – vi starter dog ud med, at det er gratis
selv at sætte sin hest i den, men der skal naturligvis betales, hvis personalet skal sætte heste i den.
Skridtmøllen vil være forbeholdt personalet om formiddagen.
Der mangler stadig lidt hjælpere til volti stævnet d. 9-11/9. I forbindelse med stævnet vil der
selvfølgelig være lidt ekstra uro og rod i stalden, volti udstyret fylder rigtig meget, og det vil komme
til at stå foran boksene. Der kommer 20 heste i alt. Alle er velkomne til at stille spørgsmål til Lena C.
Opslag med opgaver op til stævnet vil blive hængt op.
Husk opslag om smed mm hører hjemme på EOR Ryttersnak.
Husk at feje efter jer selv, når I har læsset heste af udenfor stalden – det ser ikke så pænt ud, når
det blot fejes ind i græsset.
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