
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 09.04.2018 
 

Til stede: Hannibal, Karina, Hans Herman, Peter, Marie, Karen og Tina 
Referent: Tina 
 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

2. Økonomi 

- Ændring af boksleje? 

Udgifter og indtægter i stalden går lige op. 

Der kommer ikke prisstigning lige nu. Der skal kigges på, om boksleje skal stige på sigt, da halm 

og wrap kan komme til at stige. Der har ikke været prisstigning i 9 år. 

Vi får tilskud til strøm fra kommunen, dette tilskud falder formentlig, når vores udgift til strøm 

falder pga. udskiftning af lamper/pærer. 

3. Orientering fra DRF/D5 

Der er ikke kommet noget ind. 

4. Orientering om indkomne breve 

Der er ikke kommet nogen ind. 

5. Punkter til staldmøde d. 14/4 plus tidspunkt 

Vi fastholder dato og tidspunkt. 

- Flis 

- Brug af wrap og halm 

- Oprydning, herunder rivning af gårdsplads 

- Skraldespande skal tømmes. Gulerødder skal ud i den store skraldespand. 

- Foldene skal være ordnet inden 1. Maj. De hvide pæle skal ikke bruges permanent på foldene – 

ellers bliver det egen indkøb.  

- Brug af høhæk – der puttes kun hø i høhæk om eftermiddagen, når der ikke er heste i boksene. 

- Weekendvagt 

6. Folde 

- De skal være ordnet inden 1. maj. Efter 1. maj skal foldene tjekkes af bestyrelsen, så vi er sikre 

på, at de er ordnet, som de skal. Hans H. og Peter går foldene igennem. Hvis bestyrelsen skal 

lave om på hegnet, fordi de ikke er lavet ordenligt, vil det komme til at koste den enkelte 

opstalder. Der bliver oplyst om dette til staldmødet. 

- Hvis opstalderne ønsker at benytte de hvide hegnspæle permanent, må de selv indkøbe de 

antal de ønsker at bruge. 

- Der må gerne opsættes høhæk i boksen – der er to forskellige modeller, der kan vælges i 

mellem.  

7. El-besparelse 

- Vi har fået opsat lampe med LED pærer i ridehuset 



 
- Vi mangler at få skiftet pærer i stalden, men det bliver ikke lige nu. Vi ser, hvordan budget ser 

ud til efteråret. 

- Peter har sat de gamle lamper fra ridehuset til salg til 500 kr. stk.   

8. Dato for spredning af flis/ridehusbund 

Hans Herman snakker med Bjarne om at få lagt grus de steder der mangler i ridehuset. Derefter 

bestiller Hannibal flis. 

9. Dato for ormekur 

Der skal tages grødningsprøver. Hannibal snakker med Susanne, hvornår hun kan kigge på 

prøverne, og giver derefter opstalderne besked om, hvornår der skal tages ormeprøver og evt. 

gives ormekur. 

10. Halm/wrap-forbrug 

Der bruges 0,82 Balle wrap pr. Dag. Vi har snakket om priser på wrap – der skal regnes på, om 

wrappens pris bliver dækket ind. 

Der kommer en lille prisstigning på halmen. 

Der skal tænkes over, hvordan wrap og halm bruges, der skal ikke være så meget spild – ellers vil 

der blive et underskud på forbruget af halm og wrap. 

11. Arbejdsweekend 

Fold er drøftet længere oppe. 

12. Ud- og indtrækningsregler 

I weekenderne skal rækkefølgen på indtræk af hestene holdes videst muligt. Det er fortsat ok at gå 

ned og hente sin egen hest. Hvis der er en urolig hest, skal den selvfølgelig tages ind, selvom det 

ændre på rækkefølgen. 

13. Ungdomsudvalget 

Der har været møde i ungdomsudvalget, og der er snakket om følgende: 

- Marie og Karen vil gerne have lov at lave en Facebook-gruppe for de unge SAR medlemmer – 

fra 13 til 18 år. Karina vil være med i gruppen som administrator. Vi synes, at det er en god ide, 

da det kan samle de unge ryttere, og holde fast i fællesskabet. 

Pernille og Sabrina havde en blog – Hannibal vil skaffe koderne, så kan Marie og Karen se, om 

det er noget, de vil arbejde videre med. 

- Kursus i hestehåndtering. 

- Vingummispringning. 

- Springkursus for nybegyndere med Emma. 

- Samvær med overnatning. 

- Medlemsmøde for de unge medlemmer.  

14. Vandingsanlæg 

Der er flere propper på vandingsanlægget, der er hoppet af. Bjarne har mulighed for at låne en lift, 

men det bliver med kort varsel. Bjarne kan kontakte Hans H. Og Peter, også ser de, om de kan 

komme og hjælpe. 

15. Næste møde 

Mandag d. 4. juni kl. 18.30. 



 
16. Evt. 

Vi vil få mere ud af at købe en lille traktor fremfor en ATV. En lille traktor kan lidt mere end ATV’en 

kan. Vi holder øje med, hvad der kommer, og ser om vi kan få råd til det. 

 


