EOR
Ryttermøde den 02. Juni 2015
Bestyrelsen






Kæmpe ros for CVI og stor tak til alle hjælpere, I løftede i flok og fik det umulige til at lykkes
Hans Grønbjerg har tilbudt lokaler til volti næste weekend, men aflyst pga. formange ekstra
omkostninger når stævnet holdes andet sted.
Mailsystem opdateres så alle opstaldede kan modtage fællesmail, pt. mailes fra økonomisystemet,
hvilket kun få har adgang til. Det ændres, således at Gunnild kan sende info ud på mail til opstalder
og parter, er der andre der skal have mailen, så giver man Gunnild besked, når man har fået den
første mail på denne måde.
Mail rundt til alle medlemmer, herunder elevskolen med info om forholdsregler ved karantæne.

Gunnild:




Sygdom – der er en ny hest med feber (den 01.06), og der er en mere der er testet positiv (kværke
bakterie), det er en mild form for kværke og jf. dyrlægen et atypisk forløb. Dyrlægen kalder det en
halsbetændelse og derfor oplever vi at hestene står med feber en dag og så går det væk igen.
Gunnild fortalte om et forsøg på ponyer i England omkring kværke, og der var mangel forskellige
udfald og ingen logisk forklaring på de positivie og negative test.
Dyrlæge Anders Friis kommer torsdag til mødet med gruppen der har udarbejdet en sygepolitik for
stalden. Det er svært at få alt skrevet ned, men Anders Friis hjælper og så vil det være de
retningslinjer der gælder for opstalder på EOR. Punkter til Anders til torsdag er meget velkomne –
giv gerne besked til Gunnild.



Der er indkøbt sprit, virkon s mv. og alle bedes ligge grimer, dækninger mv. i deres boks når de er
ude at ride.



Dyrlæge Anders Friis har pt. sat stalden i karantæne 21 dage efter sidste febertilfælde, jf. DRF er en
stald i karantæne ved smitsom sygdom (10 dage). Gunnild tager en snak med Anders når der er
gået 10 dage efter sidste febertilfælde.



Fold, heste med snot og feber kommer ikke på fællesfolde. Vi har pt. et par sygefolde, således at
alle kommer ud.




Skovtur: ingen feber og snotheste i skoven, tag hensyn til andre i skoven.
Voltihestene er tilbage i stalden igen efter aftale med FEI dyrlæge. Alle er testet, og de har stået
isoleret siden de forlod stalden.



Hvis heste tages ud og isoleres op til stævne må man gerne starte stævne (men DRF’s regler skal
følges). Man må dog ikke komme retur direkte fra en stævneplads. Husk at informerer Gunnild, da
hun får opkald fra TD’er mv.



Der er fra nogen ønske om mere tildeling af hø/wrap. Forsøg med ny prispakke. Der regnes og
afprøves, I hører nærmere.





Pt. har vi agerhø pga. flere foderenheder. Vi kører videre med det.
Udendørs banen er klar og tromles hver dag – rid alt hvad i kan på den!
Der må springes på banen – de gamle spring skal køres ud, således at der kan laves en
udendørsbane.



Til stor glæde for rideskolen har vi ansat Niels i en flexordning. Niels er ansat 4 timer i ugen og skal
hjælpe Gunnild med maskiner mv. Niels ingår ikke i den daglige stald. Husk når Niels er her om
eftermiddagen, så er det som om andre, dvs. det er hans fritid.



Nedvaskning af stald: Pt. udsat. Planlagt efter at vi kunne bruge teltstald. Der meldes, en ny dato
ud.

Fællessnak: Ønske om striglepladser i laden til heste der kommer til undervisning.
Lena M/ Gunnild:


Forslag om noget immunstyrkende, så vi kan komme hurtigt over sygdom. Forslag om urter med
højt C-vitamin koncentration. Lena M og Gunnild kigger på muligheder.

Fælles snak: Ideer til foderudvalg, evt. ønske om andet basis foder. Bestyrelsen kigger på om der skal laves
et udvalg.
Berit:


Ikke rart at være staldvagt. Alle gør deres bedste, men der gives enormt meget kritik – mange
staldvagter ”flygter” hjem så snart vagten er slut for at undgå, at blive ”overfaldet” af utilfredse
opstaldere. Personalet i hverdagen har samme oplevelse. Det er ok at henvende sig til personalet,
men tonen skal holdes! Info på tavlen skal viskes ud af den der har skrevet det – det er umuligt for
personalet, at vide hvad der gælder ellers. Husk at vende fodertavler, når I er ude af stalden.

Gunnild:



På helligdage lukkes hestene ud som på hverdage. Dvs. at hestene kommer altid ud i hverdagene
uanset om det er helligdag eller ej.
Vi har købt en skridtmaskine, som vil blive sat op.

Henriette:


Hvornår kommer der hegn til udendørsbane. Gitte: Vi har ansøgt fonde

Gitte:


Hegn til marker er også på tegnebrættet, når der er positive tilbagemeldinger fra Fonde.

Gitte Hophanz:


Alle skal tage sig selv lidt i nakken og huske at feje og rydde op efter sig – især i striglespiltove.
Dækkener mm skal ikke smides overalt. Grimer hænges op. Lena C køber kroge til ophæng af
grimer mm i striglespiltove. Strilekasser mv. stilles til siden (op langs vægen) når man er over at
ride, således at der er plads til den næste.

Gunnild:


Kroge til grimer på bokse kan være farlige, så få som muligt af dem.

Berit:


Husk at overholde regler for brug af striglepladser, så heste ikke står der uden opsyn og i meget
meget lang tid, når andre står i kø.

Gitte Hophanz:


Obs på nye skilte i skoven – husk at respektere dem.

Gunnild:


Info om personalets ferie. Skrives også på hjemmesiden. Der er ledige vagter, så hvis nogen ønsker
et lille sommerferie job, så er der mulighed for det.

Gitte:


Elevhestene kommer på sommergræs, når der har været ridelejr og Sommerferiesjov.

