
 

 Referat fra hesteejermøde på 

Krestenstrupgård Rideskole. 
 

Sted:    Krestenstrupgård Ridecenter v/Lone Høst 
 
Dato:    14. januar 2012 
 
Kl.   12.00 i rytterstuen 
 
Deltagere:   Lone, Linda, Merete, Lea, Ena, Linn, Anne H., Susanne Smed, Hanne, 
   Inge, Andrea, Nikita, Lise, Megg, Lotte. 
 
Referant:   Lotte Falk 
 
 

Oplæg ved Lone Høst: 
Lone fortæller at det har været et turbulent år med en del kriser, men oplyser at det kører godt for 
virksomheden. 
Lone orientere om, at Krestenstrupgård har flere partshavere, hvor hun er lejet ind. Hvis der ønskes 
ændringer i forhold til f.eks. flytning af møgcontainer m.m. skal Lone rette henvendelse til Kresten, 
som så tager stilling til om det er muligt. 
Ydermere oplyser Lone, at det er Kresten der skal vedligeholde bygninger og det udvendige. 
 

Emne 1.: 
Opstaldningskontrakt. 
Lone har fået udarbejdet et udkast til en opstaldningskontrakt sammen med en advokat. 
Kontrakten gennemgåes punkt for punkt og bliver rettet til i fællesskab. 
Lone udfærdiger kontrakten og hver hesteejer får herefter kontrakten udleveret. 
 

Emne 2: 
De fysiske forhold og staldregler: 
Plastikcontaineren er ofte fyldt. Lone oplyser, at der er budgetteret med at containeren bliver tømt x 
antal gange pr. år og hvis den skal tømmes hyppigere bliver det pensionærerne der skal betale for 
det. Containeren er dyr at tømme, derfor fyldes den så meget som muligt for at mindske prisen. 
Der ytres ønske om at containeren sættes et andet sted, hvilket Lone synes er helt fint. 
 

Oprydning stald, ridehal og rytterstue: 
Det er vigtigt at alle rydder op efter sig selv. Udstyr lægges på plads og efterlades ALDRIG ved 
bommen, der skal fejes så vidt muligt inden man går ind og rider og efter man er færdig. Man 
fjerner klatter i ridehallen, hvis ens hest skulle have været uheldig. Gå ud med sin møgbør, så den 
ikke står til morgenvagterne. 
Har man siddet og hygget sig i rytterstuen med kaffe og kage SKAL man altså rydde op efter sig, 
altså vaske sin kop og andet op. 
Det er altalen, at alle skal være behjælpelige med at holde stald, ridehal og rytterstue, så der altid er 
ryddeligt og rart for de næste der kommer for at bruge faciliteterne. 
Se venligst folder ”din håndbog om hestehold” på www.krestenstrupgård.dk 
 
 
 



 
Fodring ved bommen: 
Lone pointere, at det er FORBUDT at fordre ved bommen, da det skaber uro mellem de andre heste. 
Det kan få fatale følger, hvis der står flere heste ved bommen og børn der er ved at sadle op til 
rideundervisning. Det er sket at et barn har fået et los grundet fodring ved bommen. 
 

Brug af privathestefoder udover fordringstiderne: 
Lone oplyser, at alle heste får det kvantum foder de skal have, når der fodres om morgenen. Der har 
igennem længere tid været et svind af kraftfoder, som gerne skal til livs. 
Derfor er det FORBUDT at tage Lones kraftfoder med mindre man har en aftale med Lone om dette. 
Hvis man hører til dem som gerne vil give sin hest lidt ekstra foder som ”tak for turen” skal dette 
samt prisen for mere foder aftales med Lone. 
 

Lysforhold udendørs: 
Der gives udtryk for at der mangler lys udendørs. Mange går ikke ud med møgbøren når der er 
mørkt om aftenen, hvilket er forståeligt. Lone oplyser, at der er lys udenfor rytterstuen, som kan 
tændes og være behjælpelig. 
Der foreslåes køb af pandelamper, men der blev ikke ved nogen beslutning om dette. Derfor kunne 
det være en mulighed, at man selv købte sin pandelampe. 
 

Særlig pasning: 
Hvis man har særlige behov for pasning af sin hest aftales dette med Lone. 
 

Fælles arbejdsdag: 
Lone oplyser, at der 2-3 gange om året vil være en fælles arbejdsdag, hvor den står på oprydning, 
nedvaskning, reparation af hegn, ridehal m.m. samt hyggeligt samvær med noget mundgodt. 
  

Fremtidige planer/ønsker: 
Udebom, ovalbane. 
Lone oplyser, at der er noget logistik samt økonomi der skal tages hensyn til. 
 

Emne 3.: 
Undervisning: 
Begrænsning af ryttere i undervisningstimerne (maks. 6). 
Lone oplyser, at et ridehold består af maks. 8 ryttere, ved godt at der står 6 på hjemmeside, men den 
skal ændres til 8. 
Prisen pr. rytter ved 8-mands hold er  100 kr. + moms. 
Ved 6 ryttere      135 kr. + moms 
Ved 4 ryttere      200 kr. + moms 
Lone oplyser, at disse priser ikke er til diskussion, men at hvis der er ryttere der er forhindret på et 
hold, bliver det selvfølgelig ikke dyrere, da det oprindeligt er et 8 mands hold. 
Anne H. foreslår, at der skal være en deadline for, hvornår man aflyser sin ridetime, så en anden kan 
få timen. Men også med henblik på at der ikke bliver en ophobning af tilgode undervisningstimer, 
da dette kan betyde, at der bliver mere end 8 ryttere på et hold. 
Lone giver udtryk for at flexibiliteten så vil forsvinde, hvilket er hendes indtryk af de fleste ikke har 
lyst til. Derfor forbliver det som det er. 
 
 
 
 
 



 

Mulighed for, at undervisningen bliver tilrettelagt efter rytterønsker samt 
nivau/Den uensartede sammensætning af holdene af både øvede og 
uøvede/Mulighed for at undervisningstimernes emner bliver tilrettelagt efter de 
deltagende rytters ønske: 
Lone forsøger efter bedste evne at tilgodese alles ønsker og sammensætte hold efter evner. Men har 
man specifikke ønsker om undervisning må man vel tage ene-/to-/tre undervisning efter aftale med 
Lone. 
Lone oplyser, at hun ikke kan tage flere hold, da hun ikke har flere dage at tage af. 
 

Opstaldning: 
Faktiske udgifter pr. hest 
 
Boks+ hal :    416,- + moms 
Wrap:      400,- + moms 
Halm el piller    200,- + moms 
Rytterstue:    138,- + moms 
Container       30,- + moms 
El        30,- + moms 
Vand       10,- + moms 
Staldskab      50,- + moms 
Ialt    1274,- + moms 
 

Din Pris: 
 
Enkeltboks   1200,- + moms 
Dobbeltboks   1000,- moms 
Løsdrift   1000,- + moms 
 
Resten bliver dækket af rideskolen. 
 

Evt.: 
Færdelsregler i ridehal: 
Det er vigtigt at alle overholder færdselsreglerne i ridehallen, så som skal man spænde gjord eller 
rette stigbøjler foregår det inde på midten og ikke på hovslaget. Ydermere skal man helst ride i 
samme retning i hallen. 
 
Hilsen Lone Høst 


