
Referat bestyrelsesmøde den 20. juni 2011 
Deltagere: Sofie, Emily, Pia, Maria, Hannibal. Munch, Sys 

1. Godkendelse af sidste referat 2.5. 
Godkendt med div. rettelser. 
     

Punkter til orientering: 
2. Gennemgang/ orientering omkring økonomi 
Alt ser fint ud – pt overskud. 
3. Fødevarestyrelsens regler for anvendelse af cafetutten 
4. Orientering fra DRF/distrikt 5, indkomne breve 

Punkter til beslutning 
5. Loppemarked 

Beslutning: 
Dialog – Dato for afholdelse bliver D.14.8 2011. Ungdoms medl. og 
aktivitets udvalget arbejder videre med det kommende arrangemenet.  

6. Fodervagter: Forslag fra opstalder: Kunne det være en god ide at der blev 
skrevet et stykke papir på hvad der skal gøres henholdvis lørdag og søndag 
(tænker rengøringen)... dette ville så gøre at vi forhåbentlig alle ved præcis 
hvad der forventes og samtidig så vil fordelingen måske blive mere reel. 
Samtidig kan man se på vagtplanen, hvem der burde gøre tingene, hvis det 
delt ind med lørdag og søndag. Husk evt. at skrive rengøring af vask og 
amatur i stalden med.... det en ren bakterie bombe, hvis det ikke bliver 
rengjort ofte :-).  
Beslutning: 
Liste med praktiske opgaver til staldvagten udarbejdes - dialog omkring 
opgaverne og fordelingen samt udformning af skemaet., Sofie 
udarbejder skema. 

7. Indkøb af rovfluer. Ønske fra opstalder. Det koster ca. 6500,- om året at 
supplere vores flubekæmpelse med rovfluer, så får vi en sending sendt hver 
tredje uge i hele fluesæsonen.  
Beslutning: 
Rovflue ordning er for dyrt – Dialog omkring forebyggelse af fluer i 
stalden og aftaler en reminder til opstandere om 2 gange udmugning og 
brug af Stalosan. Derudover kan der med fordel ydes en ekstra indsats 
med Rodalon, for de som har lyst til at bekæmpe fluerne yderligere. 
Rodalon og egnede børster indkøbes til formålet. Skrivelse udarbejdes 
af Munch. 

8. Ifølge vores certificering skal vi udbyde DRF´s sikkerhedskursus.  pris 3500,- 
max 28 deltagere, hvordan udbyder vi det. 
Beslutning: 



Pris 125 kr. pr. pers. Bjarne og Dorit, sikkerheds udvalget, samt 
bestyrelsen deltager uden beregning. Dato bliver Søndag D. 9.10 11 kl. 
10 – 13 Max. Deltagere 28 pers. 
 
 

9. APV, fastsættelse af møde med Bjarne og Dorit 
Beslutning: 
 Dato D. 11.7 2011 kl. 19 

10. Fastsættelse af dato for behandling af værdier og mål 
Beslutning: 
Dato D. 13.11 2011 kl. 10 -13 

11. Bjarne´s forslag til økonomi for at han giver wrap x 3 til alle hestene 
Beslutning: 
Udsat til mødet med Bjarne  D. 11.7 11. 

12. Wrapleverandør 2012, skal vi fortsætte med nuværende eller skifte, Hannibal 
medtager et økonomisk overblik så vi kan se hvordan det økonomien i det 
hænger sammen 
Beslutning: 
Dialog og gennemgang/ overblik over økonomien pt.– Vi beslutter at vi 
ikke fornyer kontrakten med vores nuværende leverandør. Henrik 
Tærsker/ Eng wrap kontaktes for det videre samarbejde – dialog vedr. 
Krav/ønsker for kontrakten.  

Punkter til drøftelse 
13. Mus i dækkenrummet, hvordan kommer vi det mest muligt til livs 
Beslutning: Vi nedlægger dækken tørrepladser i foderrummet samt 
udbyder et nedslag på 50 kr. pr. mrd. i staldlejen for de som ikke ønsker, at 
gøre brug af deres tørreplads i sadelrummet. 
Ved evt. ledige tørrepladser kan disse lejes for 50 kr. pr. mrd. Skrivelse 
udarbejdes, samt drøftelse med Bjarne ang. foderrummet. 
14. Drøftelse af strategi for godt staldmiljø og fyldte bokse ☺  
15. Foldplan ved etablering af nye de folde. 
16. spåner på banerne 
Div. tilbud indhentes – vi gør obs på, at spånerne skal spredes ud ved 
hjælp af håndkraft. Dato for levering skrives på tavle, når vi er bekendt med 
denne. 
 


