Referat af partmøde d. 26/01/2022
Referent: Eva Nørregaard Meng

Der har været afholdt partsmøde, hvor følgende er gennemgået:
Der er aftalt, at der afholdes partsmøde 2 gange årligt.
Beridereleverne orienterer:
• Beridereleverne opfordrer til, at man i stalden ikke giver wrap. Elevhestene, kan få
for meget og de giver de passende mængder. De opfordrer til, at vi stadig tænker
over, hvor mange godbidder vi giver, idet der kommer mange børn i ugens løb og
rider, som også giver godbidder, så derfor begræns evt. godter til weekenden.
Gulerødder anbefales, da de ikke indeholder så meget stivelse og sukker.
• Omkring ridehus forhold, så er bunden i elevridehuset ujævn i enden ned mod
porten til det store ridehus og rid helst på hovslaget i den ende.
• Partrytterne har førsteret til at bruge elev ridehuset til ridning i weekenden. Man
kan derfor altid bede ejere/parter til løse heste om at tage dem ind, hvis man skal
ride. Kan man ikke finde ejeren, må man ringe til weekendvagten.
• Beriderelevernes numre, samt hvem der har weekendvagt, står på tavlen i lang stald
(den midterste stald) til højre lige indenfor døren.
• Man er meget velkommen i det store ridehus med de private, hvis der ikke er for
mange ryttere i forvejen, men det kræver at man kan styre sin hest, og kan ride
venstre mod venstre.
• Obs!! Hver lørdag skal porten til ud til gårdspladsen være åben i elev ridehallen indtil
ca. 13:30, da Ditte har handicapridning, som kræver, at de kan ride direkte ind i
ridehuset.
• I det nye ridehus er der nogle gange spring - Ditte prøver at stille dem så der stadig
er plads til man kan ride forbi på langsiden og volter i enderne. Man må altid rykke
dem ind fra barrieren, så der bliver plads til at ride forbi, og ellers kan man evt.
kontakte vagten og høre om man må fjerne springene.
• Omkring fold forhold i vinterhalvåret, så er jordfolden tættest på elevstalden altid
reserveret til elevhestene. Man må gerne bruge den anden jordfold, men den skal
skriftligt reserveres. Lister hænger i mellemgangen i lang stalden. Parterne må gerne
hjælpes ad med af få hestene på fold i weekenderne. Der må være max. 4 på
jordfoldene ad gangen, og alle elevhestene kan gå sammen (spørg beridereleverne
først ifm nye heste).
• Husk at holde fast i at rense/pudse udstyr en gang om måneden. Der vil blive lavet
lister, som man kan krydse af hver måned. Man må gerne tage udstyret med hjem
mellem lørdag- søndag hvis man gerne vil sidde hjemme og rengøre og pudse det.
• Det er kun de heste som beridereleverne har lagt dækken på, som skal stå med
dækken i stalden. Medmindre det er meget koldt eller hesten sveder meget, når man
har redet, er det ikke nødvendigt at bruge skridttæppe på elevhestene.

•

Elevhestene er kun klippet fortil, da det gør dem langt mindre sarte overfor
temperatursvingninger og hvis nogen evt. glemmer at lægge dækken på dem i løbet
af ugen.

Forslag fra parterne:
• Flere parter opfordrer til at man skriver i gruppen og evt. laver arrangementer med
skovture eller fællesspisning de der har lyst. Det er parterne selv der skal arrangere
dette.
• Parterne vil gerne have, at Ditte og Louise lægger lister op på over hvilke heste, der
bliver brugt hvornår til undervisning om fredagen og lørdagen. Listerne vil dog altid
være med forbehold, da hestene pludseligt kan blive syge eller halte. Elevskolen har
altid førsteprioritet til hestene i undervisningstidsrummene om fredagen og
lørdagen.
• Nogle parter spurgte til muligheden for at få en ekstra fold til elevhestene i
vinterhalvåret. Det bliver taget op i bestyrelsen.

