
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

 

Undervisere: 

Maria 28 29 84 02  

Amalie 22 37 77 47  
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Referat bestyrelsesmøde den 12. april 2018 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

2. Godkendelse af referat fra ordinær GF. 

3. Valg af ordstyrer. 

4. Info fra Maria og Anja. 

5. Info fra Hesteudvalget. 

6. Info fra Sponsorudvalget. 

7. Info fra Stævneudvalget. 

8. Økonomi. 

9. Hjemmesiden – opdatering/udvalg. 

10. Punkter fra Generalforsamling til drøftelse. 

11. Sand-gener fra den store udendørsbane – afhjælpning heraf. 

12. Rygning på RVF – uden for ved den blå dør. 

13. Undervisning på RVF – af andre end undervisere, bestyrelsen har ansat. 

14. Arbejdsdag den 21. april 2018. 

15. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

16. 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.  

Referat fra Generalforsamlingen blev godkendt. 

 

Ad. 3.  

Annemette blev valgt. 

 

Ad. 4. 

Vi må desværre konstatere, at halmen ikke er af bedste kvalitet. Der bliver fulgt op herpå. 

 

Bent Ole har hentet 14 x wrap – de er større end dem, vil plejer at have. Her i overgangen blandes 

eksisterende wrap med det nye wrap, så heste og ponyer ikke får ondt i maven. 

 

Opstalderkontrakter er fulgt op, alle elevpas er sendt ind, så der er styr på konsum. 

 

Pernille stopper til 01.07.2018, alle informeres via FB – bestyrelsen går i gang med at søge anden 

staldmedhjælper. 

 

Den ledige store boks i laden er umiddelbart tiltænkt en elevhest – Hesteudvalget er i gang med at 

finde ny elevhest. 

 

Vi har haft besøg fra Teknik og Miljø, de har set alt og godkendt alt på rideskolen. Eneste bemærkning 

var, at møddingen skal bygges højere, så det går Bent Ole i gang med her i løbet af sommeren. 



 

Der er nu så småt gang i forberedelserne til nyt tag i ridehal, over rytterstue og i gangen. Det store 

arbejde forventes at gå i gang i uge 26 og forventes afsluttet ultimo uge 30. Nærmere info følger med 

plan, hvem-hvad-hvor, når vi ved mere. P.t. er alt i høring. Bent Ole er kontaktperson i forbindelse 

med arbejdet. 

 

Ad. 5. 

Helle B. oplyste, at der ikke p.t. er nyt i Hesteudvalget. 

 

Ad. 6. 

Lars oplyste, at der ikke p.t. er nyt i Sponsorudvalget. 

 

Ad. 7. 

Stævneudvalget er i fuld gang med at forberede stævnet den 5.-6. maj 2018.  

 

Ad. 8.  

Carsten og Helle M. gennemgik økonomien. Tingene udvikler sig som forventet, og vi er kommet 

nogenlunde ud af 1. kvartal 2018, selvom vi har haft ekstraomkostninger blandt andet pga. sygdom 

blandt personalet og frost i ridehusbund, men også indtægt fra påskeridelejr.  

 

Ad. 9. 

Allan oplyste, at opdatering af hjemmesiden er i fuld gang. Opdatering fra KlubModul er færdig. Nu 

starter det sjove arbejde. Der bliver købt nyt domæne, hvor der oprettes ny hjemmeside. Lige p.t. 

ryddes der op i, hvad der skal med over fra den gamle hjemmeside og ind på den nye. Pernille og 

Cecilie er en stor hjælp hermed. Layoutet skal være simpelt – håber på et godt resultat, og vi glæder os.  

 

Ad. 10. 
Bestyrelsen har drøftet forslagene fremkommet på Generalforsamlingen og besluttet følgende: 

 

o Hegn langs foldene ved Hældagervej: Der henvises til svar på Generalforsamlingen, se referat 

herfra. 

 

o Stand af boks ved aflevering: Boksen skal efterlades i pæn stand, rengjort, fejet ned hvis halm, 

rengjort for træpiller, der er våde. Vandkopper og drikketrug i pæn stand. Gennemgås sammen 

med Maria eller Anja.  

 

o Udlån af RVF´s klipper: Det vurderes, at der, selvom lejeprisen sættes op til kr. 300,00 og der i 

øvrigt betales et depositum på kr. 500,00 (der kan tilbageholdes, hvis klipperen ikke behandles 

forsvarligt), at der vil være højere omkostninger ved det end indtjening, hvorfor RVF´s klipper 

fortsat alene bruges til elevheste. 

 

Ad. 11 

Vi er blevet kontaktet af en husejer på den anden side af Hældagervej, da vores fine udendørs ridebane 

er flygtet over i haven, her i den blæsende vinter. Vi undersøger, hvordan flugten kan standses, måske 

med nedharving af flis eller fiber, for at holde på fugten, eller plante et læhegn/sætte flethegn op. 

Herudover skal banen vandes jævnligt. Der tænkes i nyt vandingsanlæg til banen. Nærmere info 

følger. 

 

Ad. 12 

Rygning foregår ikke længere indenfor i RVF´s lokaler. Såvel ansatte som gæster er dog velkomne til 

at ryge udenfor ved den blå dør (udgangen ved ridehal/rytterstue). Det henstilles, at døren lukkes, så 

røgen bliver udenfor 



 

Ad. 13 

Ifølge vedtægter for RVF, der skal respekteres, forestås undervisning på RVF´s område kun af RVF´s 

ansatte undervisere. Hvis man som rytter ønskes undervisning af andre, så køres der ud. Eventuel 

vedtægtsændring skal på Generalforsamling.  

 

Ad. 14 

Arbejdsdag den 21. april 2018 kl. 12.30 – husk der er spisning om aftenen for det hårdt arbejdende 

folk. 

 

Der er p.t. følgende arbejdsopgaver: 

 

 Der skal ryddes op rundt om ridehallen, så der er klar til stillads, når det nye tag skal på. 

 Stabilgrus skal køres ud ved foldene langs Hældagervej og ned langs ridehallen. 

 Løse grene skal samles til Skt. Hans bål. 

 Udendørs ridebane skal ryddes op, hegn samles ind og fejes, blade samles op m.m. 

 Vinduer skal vaskes. 

 Generel oprydning – pæle, tråd m.m. skal samles og køres på losseplads. 

 Indendørs ridebund skal have hjørner skovlet af og rettes. 

 Evt. flethegn/andet hegn til udendørs ridebane sættes op. 

 Maling af port på udvendig side, hvis der er sponseret sort maling. 

 Kurv vandspiletorvet. 

 Stolpen i laden skal saves til, så der bliver strigleplads (ved Otto). 

 Ophæng af holdere til kost m.m. laden. 

 Ny piskeholder til ridehallen skal sættes op. 

 Oprydning af rum i rytterstuen og opsætning reoler til tasker, opladere til mobiler m.m. ny lås. 

 Eventuelt: 

o Slå græs langs ridebanen og ved Hældagervej. 

o Dræn skal graves op og laves. 

 

Ad. 15 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. maj 2018 kl. 19.00. 

 

Ad. 16 

Allan (Felix) kom med forslag om, hvorvidt lysstofrørene i ridehallen kunne udskiftes til LEDrør. Det 

blev drøftet, at der med tiden, når det er naturligt, at der udskiftes til LEDrør, også rent økonomisk – 

sparer strøm og penge. 

  

Maria (Trunte) informerede om status efter møde med B&U. Mødet forløb rigtig godt – blandt andet 

blev følgende drøftet: Den interne kommunikation mellem RVF og B&U, evt. flytning af hestetrailere 

fra gårdspladsen til den store ridebane, så kan der i stedet sættes blomsterkummer op foran 

foldvinduerne (det bliver nemmere at holde gårdspladsen ren, bedre parkeringsforhold, trailere kan 

nemmere komme ud), forlængelse af lejekontrakt tages op i år 2019.  

 

Annemette (Totti) har ved Herning Hingstekåring vundet/fået tilbudt et Aloe Vera arrangement på 

RVF med visning af produkter til såvel hest/pony som rytter. Særskilt invitation sendes ud, når dato er 

fundet med arrangøren. 

 

Næste opstaldermøde – ønskes afholdt inden sommerferien, bestyrelsen melder dato ud. 

 

 



*** 

 

Mødet hævet i god ro og orden.  


