Ryttermøde d. 2/9 2015
Info fra bestyrelsen:
Bemanding i stalden mm: Niels er pr 1/8 startet på flexordning 4 timer i ugen. Han er en god hjælp
med mange praktiske gøremål.
Elisa pt. sygemeldt, men der arbejdes på at hun snarest kan starte op igen
Vi vil gerne give hø 2 gange dagligt, men det kræver en anden bemanding i stalden, hvilket der
arbejdes på.
Tilkøb af ekstra hø 8-10 kg 500 kr. og wrap 4-5 kg tilkøbes pr. kvartal. - besked gives til Gunnild.
Opbevaring af eget hø kører fint. Hvis man skal give hinandens heste hø, så skal det stadig være i
laden og ikke hænge på bokse!
Skridtmølle: Skridtmøllen vil være til frit brug blandt opstaldere. Opsættes i første omgang uden
tag (ellers skal der søges om byggetilladelse) og med bund som på banen udenfor. Heste kan
sættes i/tages ud hver halve og hele time – dette for at undgå for mange stop/pauser. Tilkøb af at
personalet sætter hesten i skridtmaskine til samme pris som ind- og udlukning på fold. Tilkøb af at
personalet giver hesten en enkelt tur i skridtmaskine for 20 kr.
Bunde i haller: Bundene er ved at være lidt tynde. Vi har fået tilbud på nyt fyld, som vi lige skal
have kigget lidt på. Ny bund kommer på inden stævne i oktober.
Vandingsanlæg: Det drypper efter hævning i forbindelse med CVI – bliver snart lavet.
Huller i vandspiltove: Hullerne repareres og vandspiltovene får sandsynligvis belægning med
gummi i, dog først til foråret.
Opsadling og vask udenfor: Placering er fundet og vil blive lavet til foråret.
Kommende klubaftner og kurser: Er ved at blive arrangeret med blandt andet Ansager og
dressurdommer Anne-Mette Binder. Jørgen Hvenegaard holder dressurkursus d. 11/9. Pt. er
Thomas jo desværre sygemeldt. Ideer til kurser modtages stadig gerne.
Hunde: Alle hunde skal føres i snor og der SKAL samles op efter dem – både ude og i laden.
Weekendvagter: Vi mangler weekendvagter, så hvis nogen er interesseret kan de henvende sig.
Pynt på bokse: Stort tillykke til vores nye Danmarksmester. Flot med pynt af bokse, men undgå at
hænge det udenfor, da hestene kan blive skræmte.

Holdmesterskaber: EOR betaler for hold fx til DM, Sydjysk osv. Dog kun for egne medlemmer – ikke
udefrakommende som blot starter for klubben ved det ene mesterskab. Alternativ skal de meldes
ind og betale alm. medlemskab.
Køkkenet: må gerne bruges fx i forbindelse en hyggeaften, men der SKAL gøres rent efter brug!
Køleskabet skal være tømt inden stævne (onsdag før stævne). Husk at give besked om aktiviteter –
også i rytterstuerne, da det giver aktivitetstimer.
Opstaldningskontrakter: Flere mangler opstaldningskontrakter. Vi har opdateret de gamle
kontrakter og lavet et bilag med nyttig info. Spørgsmål til hvorfor der ikke stilles krav om, at
hestene SKAL flyttes i forbindelse med fx landsstævner. Vi opfordrer blot til, at man gør det, da
nogle vil være rigtig kede af at flytte.
Kaffe/kakao: Maskinen går desværre ofte i stykker, så der skal findes en anden løsning - fx som i
Varde, hvor der kan købes lidt forskelligt bl.a. rester af slik mm fra stævner. Opfordring til at nogen
andre end bestyrelsen står for det. Kage og kaffe kunne også sælges ved forskellige møder fx
ryttermøde.
Ledige bokse: Der kommer et par ledige bokse i nær fremtid, - der er stadig folk på venteliste, men
de vil ikke ind pt.
Foder: Snak om foder – ønske om at man kan vælge enten lucerne eller olie. Ideer angående foder
modtages altid gerne, vi ved dog, at der pt. fodres med et godt og dækkende fuldfoder, som er let
at håndtere. Dokumentation herfor haves fra såvel dyrlæger som foderkonsulenter.
Sygdom: Sygdomsnotat/vejledning udarbejdet i samarbejde med dyrlæge mailes ud. Plexiglas til
afdækning af bokse, så heste kan isoleres i egne bokse. Der oprettes opsadlingspladser i laden til
udefrakommende heste.
Husk at bevare den gode tone – det er allerede blevet meget bedre 
Spørgsmål fra de fremmødte:
Budget – hvordan ser det ud med økonomien? CVI har givet underskud, hvilket selvfølgelig kan
mærkes. Vi er rigtig gode til at holde stævner, men skal selvfølgelig finde ud af, hvor vores styrker
ligger. Vi har gang i mange positive ting og søger fonde til forskellige projekter.
Udvalg – hvem er i hvilke: Opdatering af udvalgslister – lister mailes ud. Tovholder ønskes.
Ønske om at hallerne ikke overbookes med undervisning – fx når Gunnild og Sanne underviser i
hver deres hal og Tommy desuden på en volte i en af hallerne.
Ribbe i hallen skal flyttes hen i hjørnet efter brug – Lena C tager sig af det.
Ny godkendelse til ridehjelme. Info kommer fra DRF. VG1 godkendelse.

Parkering ved laden ikke tilladt! Dog er personale undtaget.
Evt. anden rive til at fjerne klatter i hallen, så der ikke smides så meget bund ud. Ej brugbart
løsning, farlig ved mange heste i hallerne, bibeholder nuværende.
Tromling af banen ude – fast struktur ønskes, tromles min. en gang i ugen.
Ønske om at hjælpere melder sig på listerne i forbindelse med stævner, så der kan planlægges.
Øremærkning af penge til forskellige projekter – fx spejle, så man ved hvad overskuddet går til.
Problemer med ting der forsvinder fra privatejede elevhestes skabe. Er formentlig en
misforståelse.
Mail til samtlige medlemmer op til stævner med opfordring til at hjælpe til stævner.
Spørgsmål om hvorvidt vinduer ud til staldgang kan holdes lukkede. Det giver mere ro og man
undgår at forbipasserende bliver bidt. Såfremt man lukker et luge, så husk at åbne igen.
Heste som står i striglespiltove skal være bundet. Grimer og strigletasker/kasser skal placeres
forsvarligt – også når pladsen forlades. Dvs. over ved væggen ved redskaberne mv.
Vindue i dør ved sadelrum, så man ikke braser ud i en hest på staldgangen.
OBS på at få lukket vinduer og døre – undgå træk!
Mulighed for bomtræning om lørdag – se aktivitetplan for haller.

Referent Mette B.

