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1. Valg af dirigent og referent: 
 
Cecilie (Otto) blev valgt som dirigent. Annemette (Totti) blev valgt som referent. 
 
 
2. Beretning fra bestyrelsen: 
 
Maria (Trunte) gennemgik de vigtigste ting fra årets løb. 
 
Der har været mange ting at kigger tilbage på i år 2017 – og heldigvis er de fleste positive: 
 

 Ridelejr 2017, der jo har været en stor succes – tusind tak til såvel jer piger, der 
arrangerer og gør et stort arbejde i forbindelse med planlægning og afholdelse af 
ridelejren, som jer piger, der melder og kommer på ridelejr. Tak for jer – vi mærker et 
stort sammenhold 

 

 Forårs- og efterårsstævne 2017 – stor tak til Stævneudvalget for det store arbejde med 
at arrangere disse stævner og til jer piger, der melder til stævnerne. Også tak for den 
store opbakning fra forældre/bedsteforældre for fremmøde, sponsorater og altid 
behjælpsom med at støtte op omkring de arbejdsopgaver, der bliver uddelt i 
forbindelse med stævnerne. Uden jer, var det ikke muligt 

 

 Arbejdsdage – det er så super dejligt at se så mange frivillige til vores arbejdsdage. Jo 
flere, jo mere kan vi udrette og opnå. Det er også dejligt at se, at så mange føler for RVF 
og gerne giver en tjans med, når I nu alligevel er på RVF i forbindelse med jeres barns 
rideundervisning – det gælder private men så sandelig også elevryttere/-forældre. Der 
bliver både fejet, revet hovslag, samlet klatter og ryddet op – tusind tak for det – keep 
up the good work, det styrker RVF og sammeholdet 

 

 Fædreaften – for private opstaldere med manderidning – stor succes og mange har 
ønsket gentagelse. Der var flere potentielle nye ”elev”-ryttere Der blev efterfølgende 
hygget med pizza og for nogle en tiltrængt sodavand (øl). På opfordring gentages 
successen måske i 2018. 

 



 

 Så er det endelig lykkedes at få samlet ind til ny ridehusbund – stor tak til 
Sponsorudvalget for ihærdig opfølgning på mulige sponsorer, for uden sponsorater fra 
blandt andet Peugeot og Saxo Advokat og ikke mindst Vejle Kommune, så var det ikke 
lykkedes – så endnu engang tusind tak til jer sponsorer for, at et stort ønske fra RVF´s 
medlemmer er gået i opfyldelse.   

 

 Det er med beklagelse, vi har modtaget Mette Bachs opsigelse som underviser for 
vores fredagshold – og som en naturlig del heraf også som en del af teamet for Ridelejr. 
Tak til Mette for indsatsen. Vi har været så heldige, at Amalie har sagt ja til at overtage 
fredagsholdet, og vi ser frem til det fremtidige samarbejde. Amalie er blevet taget godt 
imod af fredagsholdene. Resten af teamet for Ridelejr er også klar til endnu en sæson 
– i første omgang med afholdelse af Påskeridelejr, hvor der pt. er 12 tilmeldte 

 

 År 2017-regnskabet kom ud med et positivt resultat – ikke stort, men positivt Et 
større resultat kan altid ønskes, så vi står stærkere ved evt. uforudsete udgifter (og dem 
kommer der jo altid nogen af). 

 

 Herudover har vi fået den positive tilbagemelding fra Vejle Kommune, at ønsket om nyt 
tag på ridehallen nu er med i budgettet – det vil sige, der er budgetteret med nyt tag 
over rytterstue, gangen ned til ridehallen samt ridehallen. Omkostningen hertil var 
anslået til kr. 250.000,00, men nærmer sig nu nok ca. 1 mill. kr., da det viser sig, at der 
nok skal nye spær på hallen. Der kommer nærmere info, når nyt foreligger/tid er.  

 

 Ny hjemmeside er under udarbejdelse med nyt layout. Vi har på RVF oplevet en kæmpe 
interesse/udvikling - medlemstallet er pt. omkring 130 ryttere. Aldrig har klubben haft 
så mange medlemmer og flere ønsker plads. Vi har lige i øjeblikke mange henvendelser 
fra unge piger i 20´erne, der ønsker at gå på hold. Dejligt med den positive interesse. 
Tidligere opstaldere vender tilbage – det er da god reklame 

 
Endvidere blev det oplyst, at B&U heldigvis virker positiv overfor fornyelse af vores 
lejekontrakt, der udløber den 31.12.2020. Fornyelsen tages op i år 2019. 
 
Endelig blev der gjort opmærksom på, at Bestyrelsen er valgt af medlemmerne på RVF. 
Økonomien er ikke Bestyrelsens men klubbens Som bestyrelsesmedlem bruger vi, udover vi 
alle har fuldtidsarbejde, børn/familie/venner m.m.m. megen tid på RVF med vedligeholdelse, 
reparationer, dialog med myndigheder, ja i det hele taget med at drive RVF. Det gør vi alle 
gerne – og vi holder bestyrelsesmøde ca. 1 gang om måneden for at nå til bunds med alle 
projekter og opsamlinger herpå. Vi prøver at have øjne og ører åbne, men ingen er fejlfri. I 
Bestyrelsen vil vi gerne opfordre til og bede jer huske, at hvis man har noget på hjerte, så er 
man altid velkommen til at dukke op på bestyrelsesmøderne og fremlægge det, så der kan 
blive taget hånd i hanke om ting, som vi måske ikke lige er opmærksomme på. 
Dialog/kommunikation er den bedste måde, så vi undgår eventuelle misforståelser/staldgangs-
sladder, men i stedet kan bevare den gode stemning og evt. få indført nye tiltag. Husk på, 
sammen styrker vi klubben bedst. 



 
I Bestyrelsen er vi stolte af RVF – tak til alle jer medlemmer for at udvikle den. Men husk på, vi 
kan altid gøre det bedre med fælles hjælp 

 
 

3. Vedtægtsændringer. 
 
Ingen ændringer indkommet. 
 

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 
Carsten, næstformand, fremlagde regnskabet. Som formanden berettede, har vi et lille positivt 
resultat. Carsten gennemgik de store punkter såsom  
 

 store udgifter til midlertidig reparation af ridehusbund, før den blev udskiftet, 

 antal medlemmer og indtægter ligger fint. Stigende indtægter i det store og hele i 
forhold til udgifter. Overskuddet er ok, men kunne godt være større, så vi har til 
uforudsete udgifter, 

 store udgifter til nye elevheste – også henset til stigende efterspørgsel fra ældre 
elevryttere, 

 likviditet er dog ok, 

 privat-/elev-hold næsten ens i indtægt – det er ganske flot, vi løfter RVF sammen 
 
Ingen havde spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. 
 
Liva (Nemo) spurgte til stævner med evt. indbydelse af andre klubber, måske E-stævner. Signe 
(Davidoff), der sidder i Stævneudvalget, kunne oplyse, at Stævneudvalget ikke mener, vi har 
forholdene eller kapacitet til det – vi mangler opvarmningsbaner, faciliteter som 
køkken/bad/parkering m.m.  Så ikke et indtægtspunkt – kun udgifter, og således ikke 
umiddelbart muligt. 

 
 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent. 
 
Bestyrelsen kunne oplyse, det var besluttet, at der ingen ændring er for 2018.  

 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
 
Pia (Tootsie) fremkom med følgende forslag til behandling på førstkommende 
bestyrelsesmøde: 
 

 Fast hegn omkring foldene ved Hældagervej.  

 Hvordan efterlades boks som opstalder ved fraflytning.  



 
Bestyrelsens umiddelbare bemærkning til første forslag er, at foldene langs Hældagervej kun 
lejes for 1 år ad gangen. Alle andre folde er for 10 år. Foldene langs Hældagervej kan med 2 års 
varsel udstykkes til ældreboliger. Omkostningerne til fast hegn er store. Forslaget tages med 
på bestyrelsesmøde.  
 
 
For så vidt angår forslaget vedrørende boks, og hvordan en sådan efterlades, italesatte Pia 
forslaget med, at det er utroligt nemt at forlade boksen ved måske alene at rydde boksen for 
halm/træpiller. Det kunne ønskes, at boksen her ud over gøres rent og nymales – kunne 
garderes ved, at depositummet tilbageholdes/beholdes, så der var til dækning af maling/evt. 
arbejdskraft. Bestyrelsens umiddelbare bemærkning er, at det kan give udfordring ved skifte 
samme dag, som jo ikke er et særsyn. Forslaget tages med på bestyrelsesmøde, herunder om 
der skal ske ændring af vedtægter/opstalderkontrakt. 

 
 

7. Valg af bestyrelse: 
 

 Maria M. Andersen (modtager genvalg).  

 Carsten H. Larsen (modtager genvalg).  

 Helle Brøchner (modtager genvalg).  
 

Cecilie spurgte, om nogen ønskede at stille op. Der var enighed om genvalg af alle. 
 
 

8. Valg af suppleanter: 
 

 Allan Larsen (modtager genvalg).  

 Annemette Weis (modtager genvalg).  
 

Cecilie spurgte, om nogen ønskede at stille op. Der var enighed om genvalg af begge. 
 
 

9. Valg af revisor og 1. revisorsuppleant. 
 
Cecilie spurgte, om nogen ønskede at stille op. Annemette Graversen som revisor og Lone 
Elgaard som suppleant – modtager genvalg. Der var enighed om genvalg af begge. 

 
 

10. Eventuelt. 
 
Cecilie (Otto) spurgte til hegn ved vejen ved den nye ridebane – som sikkerhed, hvis der nu er 
udbrydere fra de nederste folde. Bestyrelsen drøfter og vender tilbage. 
 



Signe (Davidoff) spurgte til klipper og leje heraf.  Stor forståelse for, at en klipper koster mange 
penge og ikke alle har samme forhold til, hvordan man passer på tingene. Et forslag kunne 
være, at man kunne leje klipperen for f.eks. kr. 500,00 i depositum og kr. 300,00 pr. klip. Så har 
man da de kr. 500,00 at gøre godt med ved slid/reparation/nyt skær/indkøb af ny klipper, hvis 
den går i stykker. Signe/Henrik vil gerne påtage sig vedligeholdelse/udlån/tjek af klipper. 
Bestyrelsen drøfter og vender tilbage.  
 
Der fremkom ikke flere forslag under eventuelt. 
 

-o0o- 
 
Mødet hævet – Maria takkede for fremmødet – og tillid til Bestyrelsen. Bestyrelsen 
konstituerede sig efterfølgende således: 
 

 Maria M. Andersen, formand. 

 Carsten H. Larsen, næstformand. 

 Helle Brøchner, kasserer. 

 Helle Moustgaard, kasserer. 

 Medlemmer: 
o Bent Ole Sørensen. 
o Tommy Sørensen. 
o Lars Dahl Johansen. 

 Suppleanter: 
o Allan Larsen. 
o Annemette Weis (sekretær) 

 Annemette Graversen, revisor 

 Lone Elgaard, revisorsuppleant. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


