
Referat bestyrelsesmøde den 9. januar 2018 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

2. Valg af ordstyrer. 

3. Info fra Maria og Anja. 

4. Info fra Hesteudvalget. 

5. Info fra Sponsorudvalget. 

6. Info fra Stævneudvalget. 

7. Økonomi. 

8. Hjemmesiden – opdatering/udvalg. 

9. Ridehusbund – regnskab. 

10. Islændere – sommerfold. 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

12. Eventuelt. 

Deltagere: Maria, Helle M., Helle B., Annemette, Tommy, Carsten, Lars, Allan og Bent Ole. 

Fraværende: Ingen. 

Ad. 1.  

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

Ad. 2.  

Annemette blev valgt. 

Ad. 3.  

Maria oplyste, at ridehusbunden nu er rideklar. Bunden er rigtig god, alle er super dygtige til at hjælpe med 

at samle klatter – både privat- og elevryttere samt forældre – og alle gør en rigtig god indsats med at rive 

hovslag. Stor tak til alle og ”keep up the good work”, så vi bliver ved med at have en rigtig god ridehusbund 

(den skal holde i maaaaange årJ). Det er også bemærket, at alle er gode til at få trillebøren ved ridehallen 

tømt – dejligt I alle er så opmærksomme og hjælpsomme. 

Møddingen er kørt på marken, da frosten nu har tilladt dette. 

Det er med beklagelse, vi har modtaget opsigelse fra Mette Bach, som har undervisning om fredagen fra kl. 

15.00-20.00. Mette har oplyst, at der ikke er timer nok i døgnet, så derfor er hun nødt til at stoppe med 

undervisning pr. 31.01.2018. Vi kommer alle til at savne Mette. Bestyrelsen går i gang med at finde en ny 

underviser. 

Ad. 4. 



Maria kunne oplyse, at Hesteudvalget leder efter nye rideskoleheste – en stor hest og en 1´er pony. 

Nærmere info følger, når der er nyt. 

Der er indkøbt dækkener til Mover og Rockey, de frøs. Stropper på Maids saddel er skiftet. Blot til 

almindelig info, så sørger RVF´s personale for løbende gennemgang af elevponyer/-hestes udstyr, og der 

foretages udskiftning m.m. efter behov. 

Ad. 5. 

Lars oplyste, at han er i fuld gang med at gøde jorden for yderligere sponsorater.  

Som alle måske har bemærket, så er der kommet nye sponsorskilte op i ridehallen – Saxo Advokater - og så 

har Peugeot også sponseret kr. 25.000,00 til RVF, så også et sponsorskilt for Peugeot. Tusind tak for detJ 

Ad. 6. 

Intet nyt fra Stævneudvalget – husk at notere datoer for stævner og arrangementer i 2018.  

Datoerne er som følger: 

· Der afholdes forårsstævne den 5. og 6. maj 2018. 

· Der afholdes efterårsstævne den 8. og 9. september 2018. 

· Juleshow afholdes den 2. december 2018.  

Ad. 7. 

Økonomien blev gennemgået og godkendt. 

Ad. 8.  

Helle B. rykker kraftig for opdatering af hjemmesiden – den skal overskueliggøres. Der er nedsat et 

Hjemmesideudvalg, i første omgang bestående af Allan og Lars. De går i gang med at undersøge nærmere, 

og Maria træder til.  

Ad. 9. 

Bent Ole orienterede om regnskabet for ridehusbund og den nyanlagte vej langs ridehuset. Konklusionen 

er, at havde Vejle Kommune og vore sponsorer ikke hjulpet, havde vi ikke kunnet gennemføre projektet. 

Det er dejligt, det lykkedesJ 

Ad. 10. 

Tommy og Bent Ole har fået til opgave at udarbejde et oplæg vedr. evt. sommerfold for islænderne og tage 

en snak med Dorte og Jesper herom. Nærmere info følger. 

Ad. 11 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 6. februar 2018, kl. 19.00. 

A. 12 

Punkter til opstaldermødet den 15. januar 2017 kl. 20.00 blev drøftet. Punkterne er som følger: 

1. Der skal fejes fra stalddør til mødding, når man taber hestelort eller andet på vejen. 



2. Baljer skal ind fra foldene nu. 

3. Klatter/Hovslag. 

4. Sponsorer. 

5. Priser – halvårligt gennemsyn. 

6. Husk at låse ind på værkstedet. 

7. Gennemgang af staldvagtplan. 

8. Sørg for at lukke leddene på foldene. 

9. Arbejdsdag den 21. april 2018 kl. 12.30. 

10. Eventuelt. 

NB: Bestyrelsen har besluttet, at døren i Rytterstuen låses helt af – dels så vi undgår tyveri fra fritliggende 

tasker m.m. i Rytterstuen, dels for at holde på varmen.  

Det blev drøftet, om vi skal have Walber til at lægge mere sand på den store udendørs ridebane her til 

foråret, og få det jævnet ud. Bent Ole undersøger pris m.m. og vender tilbage. 

HUSK ingen løsgående hunde udover personalets – alle andre SKAL have hunde i snor.  

EN OPFORDRING: 

Der ligger efterhånden mange hundelorte rundt omkring, blandt andet på gårdspladsen. Det kan blive et 

irritationsmoment for B&U, og det ønsker vi ikke. Hvis din hund laver en lort, så sørg venligst men bestemt 

for, at hundelorten samles op, STRAKS den er lagt – evt. få en anden til at hjælpe dig, hvis du ikke lige selv 

har tidJ 

*** 

Mødet hævet i god ro og orden. 

 

 


