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Arbejdsopgaver i bestyrelsen Bestyrelsen præsenterede hver deres arbejdsopgaver. For at give 
et indblik i, hvor mange ting, der er at holde styr på, og den tid der 
bruges på den frivillige opgave.  

Tilbagemelding på stråfoder og 
halmpiller 

Hø 

For ca. halvandet år siden skiftede vi fra 3 forskellige slags hø, over 
til en enkelt type. Det var besværligt for foderpersonalet med så 
mange forskellige slags, og vores lagerplads er begrænset. 

Vi startede med en leverandør, som ikke kunne leve op til vores 
krav. Vi har vi fundet en ny leverandør, som vi tidligere har været 
tilfredse med. Der bliver lavet analyser af høet, som kan ses ved 
forespørgsel. Der leveres til ca. 2 måneder ad gangen, så vi ikke 
har et stort lager. Der bliver fortsat handlet små mængder ekstra 
tørt enghø til enkelte elevheste.  

Det nye hø, har alt andet lige stadig en lidt svingende kvalitet, men 
det er længe ikke samme mængde tjørn og pinde.  

Vi prøver og ser om vi kan få nogle baller ud af vores nye mark. Vi 
er spændte på hvor meget det kan give. Det er en ekstern 
landmand der står for slåning.  

Hvis der opleves store udsving, skal det meldes ind til Jens. 

Strøelse 

Vi har skiftet til halmpiller, for at vi ikke skal have den store mødding 
længere. Containeren bliver afhentet af et biogasanlæg uden 
beregning, frem for at skulle betale for at få møddingen kørt væk. 
Ligeledes kan vi slippe for daglig overdækning af møddingen, hvis 
den bliver kørt bort en gang i ugen.  

Der er nogle heste, som spiser af pillerne, og rådet er at vende 
halmpillerne ned i den eksisterende bund og evt. vande den, hvis 
den bliver for støvende. Halmpillerne suger ammoniakken bedre, 
hvilket skulle give et bedre staldmiljø.  

Observationen er, at der skal bruges flere poser halmpiller end 
træpiller. Det kan skyldes, at vores bunde er for tynde. 

Staldvagter efter 1. august 
(Weekender i ulige uger, 
middag/aften) 

Lærke og Kamilla har opsagt deres stilling, hvilket betyder at vi skal 
have ny fodervagt til ulige weekender middag og aften. Hvis vi ikke 
får en ny fast vagt, bliver vagterne fordelt på privat-opstalderne. Der 
er mulighed for, at flere kan dele tjansen, således at man 
eksempelvis kun arbejder hver anden ulige weekend. 

Indretning af rytterstue Majbrit Lakjer og Susanne Jochimsen har meldt sig til indretning af 
rytterstuen. 

Der er krav om at det skal være synligt, hvem der har været 
sponsor. Det må ikke koste det store, og det skal være 
rengøringsvenligt.  

Der laves en facebooktråd, hvor alle kan komme med inputs til 
indretning.  

Placering af galge (Har du/I en ide) Hjørnemarken (marken i forlængelse af jordfoldene), Springbanen 
og den nuværende placering blev foreslået. 
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Måske kunne den nuværende galge blive stående til træning, og så 
to flytbare galger, evt. delvis støbt til ringridning. 

Ringriderudvalget samt øvrige brugere tager forslagene til 
efterretning og laver en endelig løsning.  

Frivillige til springstævne Der er en ny stævnetype, som hedder ”kom godt fra start” – det er 
et stævne, hvor al hjælp er tilladt, så alle får en rigtig god oplevelse. 
Udsigten er, at det bliver et rigtig stort stævne.  

Der udtrykkes bekymring for toiletkapacitet – der forslås 
omklædning i mødelokalet.  

Frivillige til ridelejr Der skal nye tovholdere til ridelejren. Punktet kommer med på 
generalforsamlingen.  

Kontakt til bestyrelsen Efter generalforsamlingen laver bestyrelsen et opslag, hvor de 
enkeltes ansvarsområder fremgår. Opstalderne skal respektere, at 
bestyrelsen ikke svarer på spørgsmål ud over egne 
ansvarsområder, men at de enten ”stiller om” eller beder om at man 
kommer til bestyrelsesmøde. 

Der var ønske om, at referater fra bestyrelsesmøderne blev lettere 
at tilgå. Der ligger referater fra de seneste to år på hjemmesiden, 
men fremover lægges et link ind på Facebook, når der er kommet 
et nyt referat op på hjemmesiden. 

Der laves sedler, som lægges ved postkassen, så medlemmerne 
har lettere ved at komme med emner til bestyrelsesmøder. 

Der var en lang snak om, den snak der går i krogene. Der kom 
enkelte konkrete emner frem, som der var en konstruktiv dialog 
omkring, bla. Indførelse af halmpiller og nyt hø, samt hø på foldene. 
Tavlen blev vasket ren og alle var enige om, at ved fremtidige 
problemer, kontaktes bestyrelsen inden det kommer til at fylde for 
meget. Bestyrelsen vil gerne gå i dialog, når der er udfordringer.  

Foderrummet / ændring i løbet af 
ferien 

Der er 16 opstaldere men reelt kun 14 pladser i foderrummet pt. 
Der laves nogle ændringer, så alle får en plads. Tanja skriver ud.  

Susanne foreslår et nybygget foderrum i privatstalden.   

Allergibokse Der kom et forslag om, at de 4 bokse uden for elevstalden laves til 
allergibokse, således at alle 4 står på træpiller, for at imødekomme 
de allergiheste der står der i forvejen, samt at der er mulighed for at 
flytte eventuelt kommende allergiheste derud.  

Bestyrelsen tager emnet med på næste bestyrelsesmøde. 

Privat ”ønskeliste” Der hænges en ønskeliste op, hvor privatopstaldere kan skrive 
ønsker op. 

 


