Staldmøde 03.02.2020, Rideklubben Odin
Ordstyre: Heidi (Haya) - Referat: Lene (Jucca)

•

Staldmøde
Næste staldmøde er d. 14/4 2020 kl 18.30

•

Generelle opgaver (Skal nogle have ansvaret?)
Vi nåede frem til at vi alle skulle gøre en ekstra indsats for blandt andet at tage en kost og feje ved skabene,
ved lejlighed. Det gælder alle generelle opgaver – hvis man lige har lidt tid i overskud. Dette kan både være at
ordne hovslag, feje ved tilskuerpladserne, feje trapperne op til cafeteriet, tørre borde af – og andre lettere
opgaver, som vi så kan undgå skal fylde for meget til arbejdsdage.

•

Udendørsbanerne
Der undersøges muligheder for at hvad der kan gøres ved banerne – samt muligheder for at søge fonde til at
dække udgifterne hertil. Måske et emne til næste staldmøde, for at høre hvad status er.

•

Sygefolde
De to af sygefoldene er ordnet. De sidste to mangler (den mangler også at blive delt, da den sidste også er for
stor til at være en sygefold) Der skal fjernes lort, før Peter og Ove gør mere, og får lavet dem færdige. Der
blev snakket om at der ville blive fjernet lort i weekenden – men nu bruges den af af Mathildes nye pony –
skal det mon lige udsættes lidt, indtil den skal på fold med en anden?

•

Elevheste
Punktet hører ikke til staldmødet, men til bestyrelsen.

•

Klatter på gårdspladsen/på grunden
ALLE uanset hvornår, hvor og hvorfor – skal fjerne deres hests efterladenskaber. Det ser forfærdeligt ud, at
der ligger hestepære overalt. Dette gælder for alle - opstaldere, elevryttere og udefra kommende. Alt lort skal
fjernes – også det hesten taber ude på p pladsen ved af/pålæsning af heste. En trillebøre sættes i ridehallen
til de der låner bokse til eksempelvis løsspringning – de skal også efterlades pænt og ordentligt efter lån.
Trillebøren tømmes i contanineren efter udmugning. ’’Lorte-opsamler’’ stilles udenfor, til de der taber lort på
gårdspladsen og ikke har mulighed for at rende i staldene efter noget at rydde op med. (Heidi vil lave et
opslag omkring det snarest muligt på facebook gruppen ’’Rideklubben ODIN’’.. så alle får besked herom.)

•

Oprydning
Ryd op og fej efter dig og din hest. Laver du mash og sviner lidt, så tør borde af efter dig. Skider din hest på
striglepladsen, så fjern det inden du tager ud og rider. Almindelig oprydning, ligesom du også skal gøre
derhjemme. Mind folk om, med en god tone at der skal ryddes op. Dette gælder også både private, som det
gælder elevryttere. Men husk også, at vi alle er mennesker – og alle kan glemme. Har nogle glemt at ligge en
strigle på plads? Overvej inden du brokker dig, om det ikke bare er nemmere, og tager kortere tid at sætte
striglen på plads, for vedkommende der har glemt det, i stedet for at gøre noget stort ud af det..

•

Mødding
Når der muges i weekenderne, så tag venligst en greb med ud til containeren, og skub jeres lort op. Det er en
dyr omkostning at få tømt en mødding, og det er tidskrævende for Peter og Ove at de skal skubbe det op, før
de selv kan komme til. Dernæst, det gør det lettere for dig selv og ikke mindst også for andre, når du/de
kommer om søndagen, og ikke skal skubbe lort op, før du kan få plads til dit eget
Har man svært ved at se
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hvordan – så besøg eventuelt Stald Thrane, og få en oplæring/et kort kursus. De kan om nogle andre finde ud
af at stable en mødding.

•

Plast
Ved at sortere plast spares der 4000,- årligt.
Lone har tilbudt at man kan stille plast i hendes trailer, som en midlertidig løsning.
Vi nåede til mødet frem til, at de store ting stilles i Lones trailer. De små ting skal i skraldespandene til plast.
Husk at hjælpe med at tømme skraldespandene. De tømmes i poser, og poserne kan stilles i Lones trailer.
Derudover opfordres der til at tage store ting med hjem. Heriblandt plastikbøtter, papkasser og hvad der
ellers nemt kan smides i bagagerummet, i stedet for at proppe skraldespandene.

•

Kattemad
Det lugter – kan det flyttes væk fra sadelrummet? Der arbejdes på det, men inden der skal flyttes med det,
skal der laves en hylde, hvor de så kan have deres mad. Dette er så at eksempelvis hunde ikke spiser det (her
er løsningen at hunde kunne og burde holdes i snor). Vådfoder til kattene gives ude ved tavlen, og IKKE i
sadelrummet.

•

Ting der hænger på skabslåger
Der hænger alt for mange ting på lågerne. Lågerne bliver skæve, og det giver fugt at der hænger svedige
underlag og tæpper. Fremover må der på lågen hænge følgende: 1 grime, 1 træktov og et ikke-vådt
håndklæde. Resten skal fjernes hurtigst muligt.

•

Godbidder til andres heste
Ingen til mødet havde skrevet om emnet, og derfor gik vi videre til næste punkt. Skal det op til næste møde?

•

Trivsel og kommunikation
Tonen er hård, stemningen er meget trygget. Lad os alle forsøge at gøre vores for at det på Rideklubben Odin
er et dejligt sted at komme. Gem de negative energier til du kommer hjem. Snak med hinanden, i stedet for
om hinanden. Hils på ALLE – også selvom man måske ikke bryder sig om nogle af dem man skal hilse på – det
gør ikke ondt at sige hej – tværtimod. Gør alt hvad DU kan for at DU skaber en god stemning i stalden. Det
skal være et rart sted at komme, og ikke et sted hvor man ikke har lyst til at være. Pigerne fungere rigtig godt
sammen, og det burde resten af ’’familien Odin’’ også kunne finde ud af

•

Problemstillinger (Et lille side emne i forbindelse med Trivsel og kommunikation)
Hvem går man til, hvis man har problemer med noget der drejer sig om opstaldningen, hvem går man til hvis
man er utilfreds med noget der drejer sig om elevskolen? Der skal laves en seddel, hvor der punktligt står
hvad henholdsvis støtten, bestyrelsen osv står for, så folk kan se hvem der skal tages kontakt til, for at få løst
et problem. Samt kontaktoplysning hertil.

•

Skimmel
Bag ved fodertønderne er der grønt og ulækkert. Hver mand søger for at at holde det rent og pænt. Rens
jeres opbevaringsspande/bøtter, og væggen bagved din plads. Det samme gælder for dem der har tavlen bag
sig. Heidi (HAYA) får sat en rodalon spray frem som alle kan bruge af (brug 3-4 sprøjt efter rengøringen,
direkte på væggen) – så vi kan undgå skimmelsvamp. Skimmelsvamp er noget skidt at få, og man kan blive
MEGET syg af det. Prøv at lade være med at stille spande/bøtter HELT op af væggen, så kan væggen
nemmere ånde, og holde sig tør. Der skal gøres rent hurtigst muligt, og det skal holdes rent altid..
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Sisse (dyrlæge) har derudover nævnt at det absolut sundeste for hestene, er at der altid er åbne vinduer i
loftet. Det trækker ikke på hestene, og de trives langt bedre i et frisk, ikke for varmt og ikke fugtigt miljø.
Vinduerne i loftet lukker ved dårligt vejr – derfor opfordres der til at man åbner vinduerne, hvis man ser de er
lukket. Knappen er inde i sadelrummet, over ridehjelmene. Der skal trykkes EN gang, så vinduerne åbner et
enkelt hak. Staldvagterne må meget gerne have dørene åbne i begge sider af staldene under staldvagt, i
mens hestene er ude – medmindre man fryser og høet blæser rundt.

•

Hø på folden
Status er, at man gerne må give hø på foldene. Reglerne for dette er, at høet enten opbevares i beholdere
der kan lukkes HELT. Eller i store traktordæk. Høet må IKKE kunne blæse væk, heller ikke bare en smule ind
på nabo hestens fold. Ens foldmakker skal være enig i at der gives hø på folden. Derudover skal der ryddes op
på folden, så det holdes pænt.
På sygefoldene må der IKKE være hø. (undtagelser kan ske, i helt lukkede beholdere) Dette er blandt andet
for at undgå sand i tarmene ved hestene på sygefoldene – og for at passe bedst muligt på den nye bund på
foldene.
Ændre hesten adfærd, fordi den får hø på folden (eksempelvis at den ikke er til at trække på fold, fordi den er
for ivrig og har for travlt, med at komme ud, pga høet) så kan staldpersonalet påkræve at ejer selv sørger for
at lukke hesten ind/ud fra fold, eller fjerner høet igen. Sikkerhed frem for alt.
Lone står for at holde styr på alt og alle, med hensyn til det med hø på folden. Hun har også styr på hvornår
et traktordæk er stort nok, og hvornår en beholder er lukket. Kontakt hende for detaljer.
Bolde må også gerne fortsat bruges, dog ikke på sygefoldene.

•

Vinterferie (UGE 7)
For at det kan gå op med timer for staldpersonalet, skal opstaldere selv muge bokse, i hele uge 7. Der vil blive
stilt træpiller frem, som man også selv sørger for at hesten får ind.

•

Rygning
Rygning er forbudt ALLE andre steder end ude på p-pladsen, eller ude ved krukken ved ridehuset.
Askebægeret er kun til cigaretter – og ikke til cigaretpakker eller andet affald. Det lugter forfærdeligt, hvis der
går brand i det.

