Referat fra opstalder- og partsmøde den 25. august 2022
Kristine bød velkommen til 3 nye parter: Livia / Bambi, Lilje / Topper og Elisabeth / Gaia.
Derudover blev der budt velkommen tilbage til Megan / Flora, Amy / Brilleline og Hanne / Cornelia
samt velkommen til Dorte / Roos.
Cafe / herreklub
Der mangler hænder i både cafeen og herreklubben – og uden indtægterne derfra vil klubben ikke
kunne købe nye ting og renovere de nuværende, så det er en stor fælles opgave at sikre
bemanding – til stor gavn for os alle.
Vi har årets sidste stævne den 2-4. september, så vi håber på stor opbakning til både cafe /
herreklub og stævneudvalg. Al hjælp er meget velkommen (også kvinder er velkommen til at give
en hjælpende hånd i herreklubben) – og man behøves ikke have erfaring eller kendskab til heste –
alle kan bidrage, så tag gerne familien under armen og hjælp til et par timer ☺
Stævneudvalget har været nødt til selv at bemande rigtig mange poster specielt til vores sidste
springstævne – det er uholdbart, så byd gerne ind, når de beder om hjælp.
Næste år vil vi forsøge at sammenlægge nogen funktioner i cafe / herreklub, således man
nemmere kan hjælpe hinanden i forhold til bemanding.
Der mangler en eller to personer i cafeudvalget – så meld gerne ind, hvis man kunne have lyst til at
hjælpe med at planlægge indkøb / bemanding mm.
Der er p.t. sodavand og is i køleskabet, som man kan købe af som et forsøg – husk betaling til
mobilpay 5300AT (skridtbånd Kongsvad) inden du tager i køleskabet.
Opsamling af hestepærer
Husk at samle op – det gælder både på bane, veje, togstationen og på tur i sommerhusområdet.
Hvis du IKKE vil / IKKE har mulighed for at samle hestepærer op efter din tur, så må du blive
hjemme på rideskolens matrikel, hvor man altid har mulighed for at samle op. Hvis der ikke bliver
samlet op, risikerer vi, at vores turmuligheder der ofte går gennem sommerhusområdet bliver
lukket for os, hvilket vi ikke vil risikere.
Vinteropgaver
Alle vinteropgaver er bemandet – en kæmpe tak til alle, som har budt ind ☺ Husk at give
indlukkerne en hjælpende hånd, hvis du alligevel er på rideskolen ved indluk og sæt gerne din hest
i boks efter ridning, hvis der alligevel snart lukkes ind.

Husk der altid skal være en voksen til indluk, da flere heste af hensyn til sikkerhed skal trækkes af
en voksen.
Ved indluk må der IKKE stå heste på staldgangen – der skal være fri passage, indtil indluk er færdig.
Staldvagter
Husk at følge staldvagtplanen, som Nanna har udarbejdet. ALLE punkter på listen skal gøres – også
rivning af hovslag. Man kan med fordel benytte den nye hovslagsskraber til opgaven.
Oprydning
Husk altid at rydde op efter dig selv, så alle kan komme til en pænt og rart sted at være.
Husk der max må hænge de antal ting på boksen, som der er knage til. Hvis din hest ikke går med
klokker mm skal disse ind i skabet, så de ikke fylder på staldgangen, som i forvejen er ret smal.
Nu er hestene snart på vej ind om natten igen, så husk at striglekasser, dækkener mm skal sættes
ind i ens boks, men man rider – de må ikke stå og fylde på staldgangen. Hvis du binder et træktov
på en boks – skal det fjernes igen efter brug, så det ikke sidder i vejen, når ejerne skal i deres boks.
Bomme på springbanen
Bommene på springbanen skal altid sættes op efter brug – de må ikke ligge på jorden – både af
hensyn til holdbarheden samt af hensyn til kørsel af banen.
Damprensning af stald / kalkning
Både den høje og lave stald damprenses torsdag den 8. september – så boksene skal derfor være
tømt for bund senest 8. september kl. 9.00. Der vil blive indkøbt kalk mm, således der er klar til at
man kan gå i gang med at kalke sin boks umiddelbart derefter.
Boksene skal være kalket senest 15. september.
Slå græs under hegn
Græsset under hegnet på foldene skal slås, da der ingen strøm er i hegnet p.t. Morten gav en
introduktion til både ATV med kantklipper og buskrydder. Når man skal i gang er man velkommen
til at kontakte Morten eller Erik for hjælp til opstart.
Græsset skal være slået inden mandag den 12. september. Man bedes aftale nærmere foldvis –
det er en fælles opgave som alle skal bidrage til.
Trailerkørekort
Vi arbejder på et få en god pris på trailerkørekort, hvis vi er flere i klubben, der kan samle et hold.
Umiddelbart er der 8 tilkendegivelse om interesse. Der arbejdes videre på et godt tilbud.
Hø / wrap / mødding
Vi havde sidste år en aftale med en leverandør, hvor vi købte hø / wrap og som en del af aftalen

aftog vores mødding. Containeren til vores mødding er blevet afhentet og ikke kommet retur,
hvorfor vi er på udkig efter nye muligheder.
Eventuelt
Årets sidste arbejdsdag afholdes lørdag den 24. september 2022 kl. 9.00 – vi håber at se rigtig
mange, så vores klub kan blive klar til vinteren.

Tak til Laila for dejlig kage til vores møde ☺

