
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsen 
 

Funktion Navn Telefon Mail 
Formand Maria M. Andersen  28 29 84 02 maria_m_andersen@hotmail.com 

Næstformand Carsten H. Larsen 26 20 81 54 chl@lim-tech.dk 

Kasserer Helle Brøchner 20 63 65 81 helle.k.brochner@gmail.com 

Kasserer Helle Moustgaard 26 79 91 93 hellemoustgaard@hotmail.com 

Sekretær Annemette Weis 51 22 45 83 weis@c-weis.dk 

Medlemmer  Bent Ole Sørensen 21 25 85 25 bos04@123dk.dk 

 Tommy Sørensen 72 58 35 77 tommy@mail1.stofanet.dk 

 Lars Dahl Johansen 24 27 84 57 ladjo@privat.dk 

Suppleanter Annemette Weis 51 22 45 83 weis@c-weis.dk 

 Allan Larsen 23 72 18 02 awlarsen@post.tele.dk 

Revisor Annemette Graversen 40 11 20 55 fa.graversen@gmail.com 

Revisor Sup. Lone Elgaard 21 94 68 39 t.lybker@gmail.com 
 

Personale 

Anja 22 41 89 28  

Pernille  24 62 13 51  
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Referat opstaldermøde den 12. juni 2018 kl. 20.00 
 

 

 

 

 

Deltagere:  

 Fra Bestyrelsen deltog følgende:  

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

 

 Herudover deltog følgende opstaldere: 

Pia, Amalie   (Archibald) 

Cecilie   (Otto) 

Anja, Tommy, Signe  (Cheval)  

Allan   (Felix) 

Rikke, Pia   (Tootsie) 

-   (Nemo) 

AC,   (part Penny) 

Camilla   (Penny) 

Lars, Sofia   (Blis) 

Pernille   (Gule) 

-   (Calypso) 

Anja   (Prinsessen) 

Mathilde, Henriette  (Golden Quest) 

Alma, Signe  (Davidoff) 

Lykke   (Blida) 

Lone   (part Blida) 

Maria   (Trunte) 

Annemette, Katrine  (Totti)  

Jacob, Kirstine  (Chinle) 

Cecilie   (part Chinle) 

Dorte, Jesper  (Islændere) 

Caroline   (Lanulla) 

-   (Giraldo) 

Dennis   (Beebob) 

Michele   (Dezign) 

Mathilde, Helle B.  (part Casillas) 

Eva, Sten   (part Sigge) 

Alberte   (part Tiana) 

Julie    (part Rockey) 

-   (part Mover) 

-   (part Elvis) 

-   (part Hugo) 

Christina   (part Snøvsen) 

 

  

 

 

 

 

 



Velkommen fra Maria (Trunte) til alle fremmødte. Dejligt at se så mange 

 

Vi har siden sidst fået nye opstaldere, nemlig Camilla, Alberte, Michele med Dezign, samt Dennis, 

Rikke med Beebob. Velkommen til jer 

 

Endvidere har vi fået nye parter på elevponyerne Sigge, med Sten og Eva, samt Elvis med Flavia. Også 

velkommen til jer 

 

Det store sommerferieprojekt på RVF bliver udskiftning af tag på ridehal, rytterstue og gangarealet 

mellem ridehal og stald. Ridehallen og den gamle udendørsbane er lukket i ugerne 26-30 pga. 

tagarbejdet. Det er alene den nye udendørs ridebane, der kan bruges. Uge 26 er ring og rid, og al 

undervisning såvel elev som part og privat foregår på den store udendørsbane. Alle bedes tage hensyn 

- det bliver måske ikke så sjovt, så længe det står på, men bagefter skulle det gerne bliver super, og det 

er trods alt et længe ønsket projekt, der nu opfyldes   

 

Bent Ole informerede om tagprojektet. Der skal ryddes ud omkring gang/rytterstuen, så håndværkerne 

kan være der – håndværkerne får det ene toilet – der sættes skilt op. Rytterstuen bliver, som den er, kan 

dog kun bruges med respekt for det arbejdende tagfolk. Torsdag i uge 25 ryddes der uden for 

rytterstuen, så der er klar til tagprojektet. Alle dækkener skal fjernes – alle bedes tage deres dækkener 

med hjem. Sadelrummene kan man selvfølgelig komme til – men igen vis hensyn og pas på dig selv og 

håndværkerne Håndværkerne holder til på arealerne rundt omkring ridehallen og på den gamle 

ridebane. Når I skal på de bagerste folde, så skal alle bruge gangarealet ved foldene – ikke vejen ned 

forbi ridehuset – her er der håndværkere og de har første prioritet. 

 

Pia (Archibald) – spurgte til væggene i sadelrummet ved rytterstuen, væggene ser ud til at være 

pilrådne. Bent Ole oplyste, der bliver kigget på det, når taget er udskiftet.  

 

Mathilde (Q) – spurgte til, om der må springes og longeres på den store udendørs ridebane. Maria 

(Trunte) oplyste, det vil blive drøftet med Bestyrelsen, om der i denne korte periode kunne lukkes op 

herfor. Løsningen kom dog lidt af sig selv på opstaldermødet, da Bent Ole foreslog, der kunne 

arrangeres og køres noget spring ned på én af foldene / den bagerste mark i stedet. Løsningen blev 

godtaget og modtaget. 

 

Maria (Trunte) gav ordet til Anja (Cheval), der kunne oplyse, at vi har været så heldige at få sponseret 

nyt spring i aluminium. Nyt spring bliver indkøbt til senest uge 31, hvor der er ridelejr. Bent Ole 

oplyste, at det gamle spring gives væk, evt. til anden rideklub, eller hvem der evt. måtte være 

interesseret. Hvis nogen har kendskab til nogen, der ønsker et spring, så tag fat i Bent Ole. Super godt 

gået, Anja 

 

Maria (Trunte) oplyste, at der bliver udarbejdet en oversigt i forhold til sommerferieplanen – vi er nødt 

til at se tid og vejr an med hensyn til, om elevhestene skal på døgndrift eller ej. Det er selvfølgelig 

problematisk og giver ekstraarbejde til staldvagten, hvis elevhestene skal trækkes på og ind fra fold, 

men taget er nødt til at bliver lavet i forbindelse med sommerferien, så det trods alt giver mindst mulig 

gene. Anja og Maria udarbejder oversigt i forhold til sommerferieplanen.  

 

Signe(Davidoff) spurgte, om det ikke var en god idé (som vi i øvrigt tidligere har prøvet), at 

staldvagten tillige får ansvar for en elevboks her i sommerferieplanen, så der muges ud regelmæssigt 

ved elevheste/-ponyer. Alle fremmødte var indforstået hermed (ingen protesterede), så det blev 

vedtaget, og Signe sørger for, at hænges plan op (alle bedes således tjekke, hvilken boks, de – udover 

egen boks – tillige skal muge ud). 

 



Bent Ole har sammen med mange frivillige hjælpere nu fået installeret vandingsanlæg på den store 

udendørs ridebane. Det var nødvendigt på grund af den tørre sommer Mange muligheder har været 

undersøgt – det har ikke været helt uproblematisk (Bent Ole har slået lejr ved ridebanen). Anlægget 

fungerer p.t. næsten efter hensigten – mangler dog at kunne vande ca. 2 meter på midten af banen. Det 

prøves med en ny pumpe. Bent Ole holder demonstration med betjening af vandingsanlægget, så alle 

kan vande banen, når alt er klar/fungerer. 

 

Maria (Trunte) oplyste, at halmen desværre ikke har været af bedste kvalitet. Vi har bøvlet en del. Lige 

nu er det så ydermere en stor udfordring at indkøbe nyt halm hjem, da produktionen ikke har været 

god. Bent Ole oplyste, at vi p.t. bruger ca. 30 baller halm i måneden. Det er lykkedes Bent Ole at finde 

en ny leverandør, hvor vi får leveret ca 300 baller – det vil sige, vi er lidt i underskud i forhold til 

tidligere forbrug. Prisen er steget utrolig meget – der er rift om halmen, så det er udbud/efterspørgsel. 

Vi skal nok ned på maks. 25 baller halm i måneden, så alle bedes være påpasselig med forbrug og 

tænke over det.  

 

Maria (Trunte) oplyste, at der er slået wrap på de bagerste folde – de presses den 13. juni 2018. Når 

wrap er pakket, så køres møddingen ud. 

 

Bent Ole oplyste, at alle store hvide wrap skal bruges først – ikke de grønne. Dem, der pakkes den 13. 

juni 2018 (også grønne), må ikke røres. Husk det er mad til vores heste/ponyer – vis hensyn til maden, 

behandl den ordentlig og påpasselig. I skal ikke pakke ud, som I selv lyster, og så lade stå åben, så 

resten kan blive ødelagt af vejr og vind. Hvis I åbner en ny wrap udenfor, så giv besked til Anja, Marie 

eller Bent Ole, så der kan sørges for, at wrappen køres ind. Sørg i mellemtiden for, at wrappen lukkes 

forsvarligt til. Skær i enden et stykke plastik af, tag tråden og tag en skive eller to. Bind sammen og 

dæk til med plastik igen.  

 

Bent Ole fremviste gult og rødt kort. Det er desværre nødvendigt at pointere, at vi er blevet utrolig 

dårlig til at samle klatter op – igen…..:-( Bent Ole vil nu til at være opmærksom og give gult og rødt 

kort – og i sidste ende kan det betyde nul ridning i ridehus og på ridebane, hvis alle ikke opper sig. 

Alle er så ansvarlige omkring deres hest/pony – vær nu også ansvarlig overfor lokaliteter, omgivelser, 

efterladenskaber m.m.  

 

Tommy (Cheval) gjorde opmærksom på, at det er nemt at se i skoven, at vi heller ikke der gør noget 

ved klatter. Det er jo desværre nemt at se adressen på hesteklatter, så HOP NU AF HEST/PONY og få 

de klatter sparket ind til siden (det kan faktisk give bøde på kr. 3.000,00, hvis man bliver taget i at 

efterlade klatter på offentlig vej (som også er sti i skoven) – og hvem ved, måske der en dag ligger en 

på lur og holder øje….:-) ) Det er ikke sjovt at blive taget i det, så tænk over det. 

 

Lars (Blis) kunne som afsluttende bemærkning til ovenstående oplyse, at der er sat nye skilte op i 

skoven til MB´ere m.fl. – man må kun cykle, ride, færdes på de stier, der er egnet til den sportsgren, 

man udøver – ikke ind i skovbunden. Tjek skiltene. 

 

Skt. Hans den 23. juni 2018 – der er ikke mange i Bestyrelsen, der har mulighed for at deltage. Hvis 

nogen melder sig frivilligt og tager ansvar herfor, så kan det selvfølgelig afholdes på RVF. Ellers 

bliver der ikke Skt. Hans på RVF i år (ved mødet er der i øvrigt fortsat afbrændingsforbud i Vejle, men 

det kan jo nå at ændre sig).  

 

Signe (Davidoff) kører rul videre med ny staldplan for næste periode. Staldplanen blev udleveret ved 

opstaldermødet og tillige hængt op på opslagstavlen. 

 

Pia spurgte til ridebunden i hallen i forbindelse med nyt tag. Bent Ole oplyste, at der dækkes fuldt af. 

 



Bent Ole oplyste i øvrigt, at det er planen, der med tid skal køres mere sand på den store ridebane – om 

det bliver i 2018 vides ikke. Det er jo også et spørgsmål om økonomi. 

 

Maria (Trunte) oplyste, Pernille (Hugo) stopper den 30. juni 2018. Bestyrelsen har allerede ansat ny 

staldmedhjælper, der blev præsenteret på opstaldermødet. Velkommen til Belinda, som har ønsket at 

komme tilbage til RVF Hun oplyste, hun er i bedring med finger og ben – starter op den 1. august 

2018 – arbejder 14 dage i juni med Pernille for at blive sat ind i tingene igen. Maria(Trunte) kunne i 

øvrigt oplyse, at det sammen med Belinda er aftalt, at Belinda primært skal lave de samme opgaver 

som tidligere, og som Pernille har lavet. Dvs., Belinda er ikke involveret i stævneudvalg, andre udvalg, 

eller hvad der nu lige findes på. Hun skal varetage staldarbejdet.  

 

Pia (Archibald) oplyste, at der er tre, der er gået ud af stævneudvalget - der er heldigvis nye, der er 

friske på opgaven – så velkommen til Michele (Dezign) og Lone (part Blida) samt Kristina (part 

Snøvsen). Der er masser af opgaver, så hvis der er nogen, der har en lille planlægger i maven, så tag fat 

i en fra stævneudvalget, der er altid brug for ekstra hænder/hoveder. Ved det sidste stævne var der ikke 

flere røde rosetter – de er nu kommet hjem og bliver udleveret til rette ejere 

 

Pia (Archibald) spurgte i forhold til foldene og sprøjtning, om der sker noget fra Bestyrelsens side eller 

folk selv skal i gang på foldene. Bent Ole drøfter med Bestyrelsen og vender tilbage.  

 

Tommy (Cheval) oplyste med hensyn til foldene, at det er en god ide at tage brændenælder og andet 

med græsmaskinen/plæneklipper – alle bedes slå rundt på foldene ved hegnet. Der bliver indkøbt en le 

til brug på foldene. 

 

Kristina (part Snøvsen) efterlyste, at man ved staldvagt husker, at selvom der er part på elevponyer/ 

heste, så skal staldvagten huske at tage klatter i træpillebokse ved de elevheste/-ponyer, der står på 

træpiller, hvis der ikke lige er part på lørdag eller søndag. Bestyrelsen henviste til oversigt over 

parter/elevheste/-ponyer, der hænger på opslagstavlen.  

 

Lars (Blis) oplyste vedr. de gule blomster på foldene (som vi havde sidste år), ikke ved lidt indtag som 

sådan er farlig for hestene – men det er bedst, de ikke er på foldene, så hvis I ser gule blomster, så tag 

fat i Lars, de skal graves op og brændes/smides i container. Sørg i øvrigt venligst selv for at få dem 

fjernet fra foldene. Dorthe(Islændere) gjorde opmærksom på, der er mange i området ved foldene bag 

møddingen. Lars kigger på det. 

 

Camilla (Penny) undrer sig over, at prisen for staldvagt for en lørdag og søndag er den samme, når der 

skal laves mere søndag. P.t. koster det kr. 800,00 for en weekend. Det blev ved stemmeflertal på mødet 

vedtaget, at det fremadrettet koster kr. 300,00 for en lørdag og kr. 500,00 for en søndag, med opstart 

pr. 01.08.2018. 

 

Cecilie (Otto) spurgte til, hvad en sommerferievagt så koster, og her blev det vedtaget, prisen er kr. 

400,00 pr. dag, indtil den 31.07.2018. 

 

Amalie (Archibald) minder igen om, at der skal ryddes op på staldgangen, inden der rides. Det burde 

ikke være svært at sætte strigletaske pænt ind til siden, holde ting samlet, så man ikke fylder uden for 

tre bokse, fjerne trillebør, skovl og hvad der nu ellers står uden for ens egen boks, med det samme, 

man er færdig. Bestyrelsen – og i øvrigt flertallet af opstaldere - opfordrer til OPRYDNING, TAK 

 

Pia (Tootsie) – når en trailer er væk, så hold venligst ikke foran den ledige plads, det er svært at 

komme hjem med en trailer, når der holder en bil. Bent Ole kunne oplyse, det er planen, trailere sættes 

ved den store ridebane i stedet, og så bliver pladsen foran boksvinduerne forbehold RVF som 

parkering.  



 

Mathilde (Q) kunne godt tænke sig, B&U kører langsommere i deres biler op ad Solvej. Det opleves 

desværre lidt for ofte, de ”ræser” afsted. Bent Ole mangler at hænge skilt op med ”Hest”, det bliver 

gjort, og Maria sender mail til B&U, hvor det henstilles, at der skal køres langsommere. 

 

Maria (Trunte) vil gerne, der tjekkes tønder i foderrummet, der er overfyldt. Fjern evt. tønder, der ikke 

bruges. 

 

-o0o- 

 

Endelig opfordrede Bent Ole til, hvis der var ris eller ros, at det fremsættes nu, hvor alle er til stede 

inkl. hele Bestyrelsen. Ingen havde noget, så Bent Ole afsluttede mødet med følgende opfordring: 

 

Fjern nu klatter på ridebanerne, på vejen til ridebanerne, på gårdspladsen og i skoven. Når du skridter 

på asfaltvejen op ad Solvej mod skoven, så må hest/pony IKKE gå på græsset på alleen, eller i øvrigt 

græsse alleen, det er B&U, der holder alleen pæn, og det er ikke ønskeligt, at græsset bliver trådt op 

som fold, den skal være pæn. Saml klatter på alleen STRAKS.  

 

Fra og med efter sommerferien vil Bent Ole til at samle på efterladte piske – de flyder rundt omkring, 

også meget dyre piske? Der bliver sat piskeholdere op ved begge udendørs ridebaner. Husk nu at sætte 

i holderne og ikke bare smide dem, hvor det nu lige passer. Saml op – klatter og piske  

 

 

-o0o- 

 

Næste opstaldermøde bliver meldt ud. 

 

 

-o0o- 

 

Mødet hævet i god ro og orden. 

 

Tak til alle for stor opbakning, fremmøde, kage, frugt og gode forslag 

 

  


