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Referatet fra sidst godkendt – det er mødet hvor vi konstituerede os og ikke meget mere ☺ 
 
Økonomi: Der er stadig intet nyt fra Guldborgsund Kommune om et evt. tilskud. Vi må afvente i 
spænding….. 
 
Orientering: Susanne har ikke modtaget nogle breve der skal orienteres om. 
Til gengæld har Susanne være til møde i D5, et godt møde, hvor der blev orienteret om planlagte C og D 
stævnet i det kommende år. At distriktet har afsat hele 10.000 kr. til doteringer på ranglisterne, hvor 
Susanne foreslog at der også blev noget til 2 og 3. pladserne, således det ikke kun blev vinderne der skulle 
løbe med det hele. 
Distriktet gjorde opmærksom på at der er masser af Cups, som afvikles i samarbejde med DRF. SAR skal 
afholde en afdeling af CoolUnite-Cup, som dog ikke er i samarbejde med DRF. Hannibal indskyder at der 
formentligt vil blive en aften med besøg fra Charlotte som står for CoolUnite. Dato er dog endnu ikke  
afholdt. 
 
Personale: Louise er netop blevet sygemeldt på halv tid, og der er lavet turnus for indtræk i marts måned. 
Susanne har aftalt med Louise at hun fortsætter frem til 1. maj, hvorfor der skal laves turnus for indtræk i 
april måned (den er dog ikke så lang, da Louise har ferie de 3 dage for påske som er fordelt mellem 
opstaldere og herefter kommer påsken! Så små 3 uger skal fordeles, evt. efter ”ny” form. 
 
Der er indkommet 6 ansøgninger, som hver især er ret fine.  
 
Vi taler omkring vigtigheden af at stalden som enhed fungerer, og at det er vigtigt at vi heller ikke hele 
tiden står med pres om at vi skal være 25 opstaldere for at tingene hænger sammen. Og netop derfor 
vælger vi at gå med en løsning som gør at vi kan være mere flexible omkring antal af opstaldere. 



 
 
 
Den optimale løsning bliver derfor at ansøgeren som er flexjobber ansættes til 5 morgenvagter, og opgaver 
som varetages mens hestene spiser (Skovle hovslag, feje fliser, feje foderrum samt rengøring 
sadelrum/baderum) tillige med én enkelt indtræk. De 4 øvrige indtræk deles mellem 2 opstaldere som har 
meldt sig til det fast. 
Susanne giver ansøgeren besked og Hannibal sørger for at sende afslag ud til de øvrige ansøgere. 
 
Opstaldere gives besked via fælles skriv som hænges på alles bokse. 
 
 
 
Stalden: Punkter fra staldmødet gennemgåes: 
 
Arbejdsdag fastsættes til den 15. april kl. 10.00 (Klubben er vært ved frokost): Vaske hegn, hovedrengøring 
tutten/sadelrum/foderrum, opdatere skabsnumre så de følger boksnumre (herefter vil vi kunne leje tomme 
skabe ud, kommer der nye opstaldere så følger den valgte boks og skabsnummer ad, og hvis skabet er 
udlejet må det tømmes til ny opstalder) Spænde stole i tutten (stjerneskruetrækker), skifte rådne brædder 
på borde/bænkesæt (der ligger brædder ovenpå tutten), indgang til springbane repareres, vandlås ved 
håndvask i vandspiltov skiftes. Kan man ikke deltage, er man selvfølgelig velkommen til at lave en eller flere 
opgaver en anden dag ☺ 
 
Halve weekendvagter, hvordan gør vi i ferier? Det bliver noget rod hvis ferie fremover skal indgå i det 
almindelige weekendvagtrul, idet de der deltager så vil skulle have endnu flere, og er det i øvrigt rimeligt at 
arbejdsbyrden i fx 3 ugers sommerferie kun pålægges nogle opstaldere? Og hvad med dem der så ikke skal 
ud – dyreværnsloven er meget specifik, heste skal ud min. 2 timer 5 x ugenligt, og det kan vi jo ikke leve op 
til hvis vi kører ferier som weekendvagter. 
Det har tidligere været oppe, at vi skulle køre ferierne i et særskilt rul, således ALLE bokse deltager i det rul, 
og at det bliver fast. Dette vælger vi at indføre ved ansættelse af den ny staldmedarbejder, således at når 
hun skal have sin første ferie, så starter vi ud med boks 1, 2, 3 osv. Der må selvfølgelig byttes og sælges som 
man vil. Opstaldere vil blive gjort opmærksom på dette ved skriv! Det bør aftales med ny ansat at ferie 
gerne skal meldes ud 3 måneder før, således at opstaldere selv har mulighed for at holde en feriedag den 
pågældende dag man har vagt! 
 
Lys-regler: der blev på staldmødet talt om hvornår lyset skal være tændt i stalden, og her er vi enige om at 
når vi netop ved at slukke lyset når vi hver især forlod stalden hele vinteren har kunne nøjes med at forøge 
vores el-regning med små 10.000 kr, så der det det vi fortsætter med. Vi har desværre ikke råd til den 
luksus at lade lyset være tændt hele aftenen. Også dette gøres opstaldere OBS på via skriv. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mobil-regler: Der er blev spurgt på regler om dette, og bestyrelsen kommer frem til at såfremt der er andre 
ryttere tilstede i ridehuset eller på banen man benytter er håndholdt mobil et no-go! Opstaldere gøres OBS 
på det via skriv, ligesom vi gør OBS på det på facebook og hjemmesiden. 
 
Annika og Signe tjekker priser på trillebører – 2 bestilles. Hannibal sørger for at der bliver indkøbt nyt 
opsamlingssæt til ridehus. Der er så efter mødet blev forespurgt om nyt opsamlingssæt ud til trailer-
parkeringen og efter ny trillebør til ridehus, så derfor er der nu indkøbt 2 nye opsamlingssæt samt ny 
ridehus-bør! Grønne sække og en ny opsamling til striglepladserne indkøbes såsnart det er muligt i 
byggemarkerderne 
 
Næste møde:  der aftales den 25. maj kl. 16.30ish 
 
Eventuelt:  Annika har fået styr på CHR-registret. Der er lidt udfordringer med enkelte heste, men hun 
tager kontakt til ejerne for at få det udredet.  
 
Annika overtager password til Total Dyrlægevagt, i håbet om at hendes it-kompetancer kan få os i mål med 
at kunne ændre i det SK…. System, således at de heste der indgår i ordningen rent faktisk også er dem der 
står opført, og at der ikke vedbliver at stå heste som ikke har været hos os i måske 5 år…. Vi hepper på dig, 
Annika ☺ 
 
Signe var i onsdags til prisuddeling i Fritidssammenslutningen, hvor klubben fik penge af den ordinære pulje 
og samtidig så fik well-ness holdet årets initiativ-pris ☺  
 
 
 
Et dejligt møde er slut, 
Referant Hannibal 
 
 
 
 
 


