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Vi har desværre været nødt til at aflive Tykke hunkat. Elisa har ansvar for kattene og
appellerer til at kattene ikke overfodres. Elisa giver kattene mad i hverdagene og
weekendvagter gør i weekender. Hvis man gerne vil give kattene noget ud over den daglige
ration, så giv gerne besked til Elisa, så mængden af foder kan reguleres. Der må ikke ligger
foder frit tilgængeligt om natten pga. rotter.
Efterspørgsel på helparter/halvparter. Pt. kun halvpart i weekender. Der arbejdes på en
løsning, hvor man finder nogle ponyer/heste, som kun bruges til parter. Enten som
halparter eller helparter. Der er flere der søger, så vi prøver at finde et par ponyer efter
nuværende ønsker.
Spejl sættes op den 11. december. Opsparring til spejlet er sat over til nyt dressurhegn.
Søgt kommunen om tilskud til hegn også, der er en egenbetaling i forbindelse med
ansøgningen. Forslag om lys til udendørsbanen. Lille spejl kan evt. sættes op ved E i DR
hallen.
Skilte flyttes rundt af Peter B mf. søndag d. 13/12. De modtager gerne hjælp  Info på FB.
Sygdom i stalden. Sidst vi havde sygdom var der lidt kritik af måden det blev håndteret på.
Hvordan gør vi fremadrettet? Sygdomsnotat sendt ud. Forslag om at heste som kommer
fast til undervisning gerne må komme i stalden – evt. med undtagelse af tiderne under
elevundervisning. Kommer udmelding om adgang til stalden, dog med begrænsninger
mandag, tirsdag og torsdag, hvor der er pres på alle strilepladser.
Vinduer i stalden. Bedst at holde dem åbne, men undgå træk. Lukkes ved meget blæst og
åbnes dagen efter. Hvis man selv lukker vindue, så skal man også selv åbne igen. Hvis man
har et vindue som ikke må åbnes/lukkes skal dette markeres på bokstavlen. Husk at lukke
bokslåger selvom boksen er tom, - det minimerer træk.
Toilet rengøring. Vi har på et tidligere ryttermøde besluttet at skiftes til at have ansvar for
toiletter. Skal denne ordning køre videre? Personalet gør rent om torsdagen, så det er ikke
hovedrengøring vi er ude i. Argumenter både for og imod. Flertal for at køre videre med
toiletordningen. Instruks til hvad der forventes på en lille seddel – og henvisning til hvor
tingene står.
Dørlukkere til sadelrum. Niels og Peter sætter op på lørdag, så dørene forhåbentlig ikke
står så meget åbent.
Føler til lys i sadelrum må gerne være mere følsom.
Vinduer i døre til sadelrum er nedstemt pga isolering.
Der SKAL samles hundelort op på rideskolens område!
Landsstævne. Der skal ryddes op i laden – alt hvad der kan være rottemad skal i beholdere!
Hø skal minimeres op til landsstævnet og kan kun stå op langs med ydervæggen! Træf
aftale med dem, der har pladser der. Priser for tilkøb af ekstra hø/wrap barberet helt ned.





















420 kr. for en ekstra skive hø, 210 kr. for ½ skive, 255 kr. for wrap. I landsstævne ugen kan
tilkøbes ekstra hø/wrap kun for den uge via Mywallet (50 kr. for ugen). Der gives
immunforsvars tilskud i hele vinterhalvåret med start fra nu.
Lucerne. Er genindført. Mængde som en isbakke.
Voltilejr. Har givet pænt overskud og mangeaktivitetstimer. Næste lejr tidligere på året, så
opstaldere kan ride ude, hvis ikke de ønsker at ride i uro.
Nye regler om folde. Vores folde på nær sygefolde opfylder lovkrav. Forslag om at samle
heste, så der evt. er en tom fold. Evt. afspærre nederste del af foldene, så hestene ikke kan
suse ned i den anden ende nu hvor det er så mudret. Alle heste er tilknyttet en fold og
foldplanen må ikke fraviges.
Rygning. Askebæger flyttes lidt, så der ikke står rygere lige udenfor døren, da det er til gene
for andre.
Ungdomsgruppe. Projekt med at gøre rytterstuen mere hyggelig – der sættes penge af til
det i budgettet.
Fødselsdage mm må gerne holdes på EOR. Giv besked til bestyrelsen eller Gunnild, så alt
lige kan koordineres.
Arrangement med dyrlæge fra Ansager. Der kommer en dato i det nye år. Tema
forebyggelse af skader.
Foder. Alle hestene er dækket ind med nuværende foder. Man må gerne komme med
input, det skal dog være undersøgt til bunds med priser kontra mængde – og skal kunne
blæses op i silo. Vi er ikke bundet af Duvil. Opmærksom på om der kan
forhandles/sponsorering. Nogle gange er der lidt for meget smulder i foderet – kan have
noget med indblæsningen at gøre – dette undersøges.
Certificering. Vi arbejder på højtryk og er i gang med at opfylde de krav der stilles fra
rideforbundet.
Stævner. Det er ikke bestyrelsen eller den daglige leder der afholder stævner, men klubben
i fællesskab. Hjælpersedler hænges op i god tid og vi vil gerne have en tovholder ved hvert
stævne, som står for opdatering af sedlerne på Facebook.
Skridtmølle er i nabohøring indtil starten af december. Tilbud ligger klar til diverse
forbedringer. Pigerne kigger på diverse huller i stabilgruset rundt omkring.
Tomme bokse gode idéer til at få nye ind. vi kan ikke konkurrere med priser hos private
stalde. Kommentar fra andre som grund til flytning er dårlig stemning, blive påduttet
andres meninger. Mere fokus på den gode stemning. Være åben og venlige overfor alle
også forældre. Vi har de bedste faciliteter og forhold.
Berger kommer hver 14. dag skriv jer på listen meget favorable priser det er enten Paw
eller Henrik.
Husk at rydde op efter jer selv især ved side, dørene når i går ind i stalden.
Der har ikke været Trillebør ledige, Husk at tømme dem hver gang!! hvis containerne er
fyldte tømmes trillebørene ned ved siden af containeren.




Forslag: gå ind med hestene i boksen og vend dem også tage grimen af – Forslag til
personale, dette forsøges og der gives tilbagemelding herpå.
Forespørgsel til dato på tovholder måde. Der kommer dato inden længe.

