Opstaldningsmøde 7. oktober 2019 kl. 1830 i stalden under Sundeved Rideklub.
Dagsorden:
1) Velkomst
Peter bød velkommen – 19 fremmødte, heraf 16 som står i ejer/lejeboks. Det blev fra de fremmødte
opfordret til, at indkaldelsen til mødet bliver udsendt noget før, idet flere havde givet udtryk for, at
de var forhindret
2) Orientering om staldens regler
Reglerne gennemgået og igen opfordring til, at alle er med til at holde ryddeligt på gangene. Det
blev nævnt, at der hang tomme spande og spande med strigleudstyr på boksene – de pgl. bedes
fjerne disse, idet dette i dagligdagen besværliggør oprydningen og fremkommeligheden. Bliver det
observeret tomme spande/spande med strigleudstyr hængende på boksene efter 1 måned vil disse
blive placeret i køkkenet.
Det har vist sig svært at efterkomme reglen om kun at strigle i boksen, idet flere står på gangene for
at strigle hesten. Står hesten på gangen når foderholdet arbejder om aftenen, skal man uopfordret
fjerne hesten – sker dette ikke skal den pgl. selv sørge for at feje gangen efterfølgende.
3) Staldpersonale
Svend fortsat, og Poul Arnold kommer til 1. november. Frede hjælper stadig i stalden i det omfang
han overkommer arbejdet. Det opfordres til at tage de nødvendige hensyn til Frede.
4) Afregning og information
Alle følger fristerne, men det anmodes om at anføre navn, hestens navn eller boks nr. på
indbetalingen – det letter arbejdet efterfølgende
5) Gødningsprøver
Prøver tages indenfor de næste 14 dage, og analyseres efterfølgende hos Birgitte.
6) Fordeling af marker
Fordelingsliste pr. 071019 blev omdelt – en kopi af listen vil blive sendt til facebook gruppen
Markerne skal omlægges forår 2021.
7) Projekt ny stald
Der har været afholdt 2 møder – det første møde var med begge bestyrelser – henholdsvis
Rideklubben og Stalden – et efterfølgende møde var for alle interesserede, som ønsker at deltage i
arbejdet med at fremkomme med ideer/forslag til stalden.
En besigtigelses tur til Esbjerg og Kolding Rideskole er aftalt – tanken er, at få inspiration til den
videre proces.

Ansøgning om tilskud/lånegaranti er tilsendt Sønderborg kommune og det forventes, at det kommer
med i budget 2020-2022.
8) Evt.
Der efterlyses lys omkring bygningerne om aftenen, så det er muligt at se hvor man går, når hesten
fx trækkes fra p-plads til stalden. Ordnes
Man bedes være opmærksom på, at strømmen til hegnet ikke ”kortsluttes” med følgende
uvirksomhed, når marker deles. Ligeledes blev opfordret til at hænge leddet på hegnet eller ligge
det ind til siden, så ingen skal træde over.
Der gøres forsøg på at fjerne/afvande stien til markerne ved at grave en rende fra hjørnet (hvor man
går på stien syd for ridehallen) og til vandhullet – renden ”afskærmes” med opsat hegn.
Rensning af kar i mark – opfordring til, at man lukker for vandet et par dage før rengøring, idet det
minimerer overskudsvand, som blot lukkes ud og er med til at gøre stien endnu mere
ufremkommelig.
9) Foder orientering ved konsulent fra DLG
Kathrine fra Equsana fik herefter ordet – Lone tog notater og hun lægger op på facebook gruppen.

