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Wrap/smuld 
 

Der bliver enten brugt for meget wrap og smuld eller det forsvinder på mystisk vis. Der er lidt uenighed 

med vores leverandør omkring antallet af wrap baller der er blevet leveret. Derfor bliver der holdt et møde 

med ham, fremover bliver der talt op, når han leverer og han laver en samlet faktura til Tine, så der ikke 

kommer pludselige fakturaer. 

Vi vil afprøve et nyt system, så vi holder styr på om der skulle mangle wrap lige pludselig. Da der er blevet 

brugt/forsvundet 60-70 baller på 2 måneder, hvor den ene måned var sommerferien med ca. 5 opstaldere 

og elevheste på sommergræs.  

+ Personalet igen vil blive gjort opmærksom på at de SKAL veje wrappen af. 

John sætter stadig smuld ud til personalet, så vi kan holde styr på det. 

 

Elevheste 
 

Bandit er igen fyldt med energi og giver problemer i undervisningen, han vil derfor blive taget ud af 

elevundervisningen i september måned, hvor han kommer på ”opdragelseskursus”. Og vil blive håndteret 

dagligt. Så håber vi han er klar til Oktober. 

 

Delco har været lidt låst bagtil, han havde dyrlæge som gav ham smertestillende. Dette er nu slut og det går 

fremad, vi giver det en uge og så holder vi status igen. Hvis han fortsat er låst, vil vi prøve med én 

kiropraktor behandling. 

Der er nogle elevheste der fortjener at komme på pension, vi undersøger mulighed for at give dem (en ad 

gangen over det næste lange stykke tid) mulighed for græsmarker og kærlighed. Samtidig med at vi leder 

efter lånehest til at erstatte hver enkel hest der går på pension. 

 

Stævneevaluering 
 

Der har været god feedback fra rytterne, det meste gik smertefrit. Der er dog nogle områder der skal 

forbedres. Bl.a. skal der oprettes et toiletcrew, bedre styr på elektriciteten, så vi ikke lige pludselig mister 

strømmen. Og så er der ønske om et fælles møde inden hvert stævne, hvor alle lige kan give status over 

hvert ansvarsområde. 

 



Rep. Af vandingsanlæg, Harve, traktor 
 

Vi skal leje en lift, til at rep. Vandrør inde i det store ridehus. Det bliver undersøgt til hvilke priser eller om 

der er nogen der kender nogen. 

Det samme gælder harven, der skal svejses, da den er ved at tabe ”tænderne” 

Traktoren er igen blevet rep. Da den smed olie på gårdspladsen. Derfor er der nu blevet enighed om at vi 

leder efter en ny mindre traktor. 

 

Kommunikation herunder fb. /frivillige og opstaldere 
 

Der vil blive forsøgt med en Facebook gruppe, til elevskolen. Som elever kan benytte til at melde sig syg, vi 

kan kommunikere med forældrene (forhåbentlig) og give besked om diverse arrangementer. 

Hvor eleverne kan tilmelde sig og holde sig orienteret om hvad der sker. 

Vi vil prøve dette, da vi har erfaret at nyhedsbreve ikke bliver læst og sedler bliver ikke givet videre 

derhjemme. 

 

Personale 
 

Louise Tversted der har ordnet stald i hverdagene stopper ultimo September, da hun skal starte studie i 

Århus. 

Louise Rosenkjær overtager de timer. 

Maj + Elisa tager aften/weekend vagter, muligvis vil John hjælpe til her. 

 

Tirsdagsspring 
 

Der har været en del snak frem og tilbage, om hvordan vi kan sørge for at inddrive pengene for vores 10 

turs kort.  Da der kommer mange udefra og benytter faciliteterne, men glemmer at ”stemple ind”. Vi 

besluttede på sidste møde at der skal gives et bestemt beløb hver måned til SVR for at komme og springe. 

Så de der springer om tirsdagen ikke bruger 10 turs kort længere, men betaler os direkte i stedet.  

Dette har vi valgt på grund af for mange sjuskefejl med afstemning af 10 turs kort. 

Dette har vi besluttet at give en chance på trods af adskillige opråb, men sådan bliver det.  

 



Evt. 
 

 

Det er kun parter der må springe på elevhestene. 

 

Lørdag d. 17/11 

 

Der skal søges flere penge. ! (til bl.a. ny traktor og elevheste) Pt. Og stadig til flisebelægning ud mod p-fold, 

dette er dog i 3. række. 
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