Referat fra staldmøde søndag den 31. juli 2011-08-01
Tilstede var: Terese, Michael, Winie, Trine, Caroline, Christian, Kurt, Signe og Anita
Situation omkring gårdens fremtid blev orienteret. Pensionærerne bliver informeret, så snart
der er nyt.
Foldordning:
Der har været episoder, hvor hestene ikke er lukket ud! Øv. Derfor check altid hvornår du skal
lukke ud/ind – evt skriv det i din telefon som alarm eller vælg indluksvagter.
I sommerhalvåret skal alle heste være ude senest kl. 9. I vinterhalvåret skal alle heste ind,
mens det stadig er lyst.
Feje i bagerst stald:
Vi genopfriske reglerne om at feje efter sig selv, når man har muget ud. Pt ligger der hamp og
halm foran døren fra den bagerste stald mod møddingen.
Skraldespand i bagerst stald:
I den bagerste stald skal alle hjælpes om at tømme skraldespanden. Lad være at blive ved
med at fylde i sækken, når den er fyld. Tag den ud af stativ, bind snor om toppen og smid den
i den grønne container ved mødding. Og husk kun brandbart affald. Det der ikke kan brænde,
må I tage med hjem i jeres private skraldespande.
Møddingen:
Al møg skal op på møddingen. Alle skal hjælpes med at flytte pladerne, så man kan komme af
med møget. Det er strengt forbudt at smide møg på pladerne. Eller læsse af på kanten af
pladerne, så møget falder ned, når man kører væk. Møddingen bliver tømt i august/september.
Vi aftalte at lave en arbejdsdag i august måned, enten søndag den 21. eller den 28. Skriv på
tavlen hvem kan hvilken dage. Vi begynder dagen kl. 10, Kurt og jeg laver frokost – og regner
med at være færdige omkring kl. 16, al efter hvor megen energi vi alle har.
Arbejdsopgaver:
* Lave hul i tag i bagerste stald, tovholder Michael
* Lave lys i bagerste stald, Torben kigger på det, Kurt hjælper
* Lave hul i bagerste stald hvor vand kommer ind. Anita tovholder på at rydde op udenfor, så
man kan komme til.
* Vandkop i Nikitas boks mangler, Anita køber ny.
* Der skal nye kopper/vandslange visse steder på hegnet. Tovholder Trine og Winie
* Rydde op blandt redskaber til traktor og stil dem, så vi alle kan komme sikkert forbi. Anita
rydder brændenælder. Vi skal bruge grønthøster til at slå ukrudt på foldene.
* Rydde op efter Skt. Hans bål så hestene igen kan gå på folden.
* Al foder skal i foderrummet. Foderrummet rengøres. Tovholder Winie og Anita
* Gerne skovles hovslag på ridebanen, hvis der er mere tid.
Kalkes: Anita undersøger om der er mere kalk og køber børst og kalk. Man kalker selv sin boks
og området af staldgangen foran boksen. Læg plastik på gulvet på staldgangen, så der ikke er
kalkpletter.
Arbejdsopgaver der venter på en afklaring mht bodeling: Isolere rør og lave port og stalddør.
Jeg glemte at sige, at Pernille har ansvaret for Bosses heste pr 1. august 2011; Figaro,
Callistro og Følle - Masterkova. Deres foder er i fodervognen. Lego og Latinas mad er i
foderspande ved deres bokse.
Ref. Anita

