
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsen 
 

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

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

 Steen Sørensen 40 54 90 36 steen.thomas.sorensen@gmail.com 

Suppleanter Lars Dahl Johansen 24278457 ladjo@privat.dk 

 Rikke Henriksen 21 73 23 73 rsh7120@gmail.com 

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  

Belinda 25 75 35 79  

 

Undervisere: 

Maria 28 29 84 02  

Amalie 22 37 77 47  
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Referat bestyrelsesmøde den 14.maj 2019 

 

 

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. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

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

Fraværende: Steen. 

 

 

Ad. 1.  

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. april 2019. 

 

Ad. 2.  

Annemette blev valgt. 

 

Ad. 3.  

Maria informerede om følgende:  

 

Der har været afholdt partmøde – Helle og Allan fik forud for opstaldermødet afholdt møde med alle 

parter, der er udarbejdet en part-guide (hænger også på opslagstavlen til alles information). Guiden 

blev nøje gennemgået med såvel nuværende som nye parter. 

 

Vi har afholdt arbejdsdag – der mødte ca. 35 stk. op til arbejdsdagen, som gik rigtig godt. Næsten alle 

arbejdsopgaver blev udført, og dem, der ikke mødte op, har fået opgaver, der skal udføres inden for 

kort tid. Spisningen om aftenen var velfortjent og som vanlig rigtig hyggelig. 

 

Halm – vi har fået fyldt halmloftet op igen – der var stor opbakning som halmballerullere, så tusind tak 

for hjælpen med det. Bent Ole supplerede med, at han har talt med landmanden, som gerne vil presse 

wrap, men ikke kan pakke dem. Det skal vi så have en maskinstation til. Bestyrelsen arbejder på sagen. 

Møddingen bliver kørt, og halmen henter og bringer landmanden også. Vi har forhåndsreserveret 250-

300 baller til næste år. F.s.v.a. wrap for fremtiden, så har vi nu indgået aftale med ny leverandør. 

 

Maria H. er ansat som afløser og har hjulpet i forbindelse med Belindas fravær. 

 

Der er desværre udbrudt Herpes-virus – Holstebro er hårdt ramt. Husk at tage temperatur på de 

ponyer/heste, der kører til stævne og træning ud af huset. Husk kun at røre ved din egen hest og så ikke 

ved alle andre, vask hænder, sørg for, hvis du har været på andre rideskoler, at dit tøj er blevet vasket, 

inden du kommer på RVF. Vi opfordrer til, at alle tager alle mulige forholdsregler. Tak  

 



Der er sendt information ud om ridelejr, der afholdes fra fredag-mandag den 26.07-29.07.19 – 

Lone(Felix) har tilbudt at stå for ridelejren sammen med Caroline N. samt hjælpepigerne, Signe, Sofia, 

AC, Katrine W. og Mathilde B. Lone indkalder hjælpepigerne til et møde, så alt kan blive forberedt. 

 

Så er det ved at være tid til den første af årets to ormeprøver – der bliver taget prøver på alle ponyer og 

heste i næste uge. Der gives besked, når svar foreligger. 

 

Ad. 4. 

Sigge er solgt, og der er købt ny pony, Fozcka, en hoppe fra 2010. Fozcka er ved at blive kørt ind til 

brug for holdundervisning.  

 

Ad. 5. 

Som bemærket, har vi nu fået et meget stort ønske opfyldt, nemlig et nyt køkken i Rytterstuen, som er 

sponseret af familien Annabell. Tusind tak for det Bent Ole er i fuld gang med at installere både 

koldt og varmt vand samt i øvrigt at færdiggøre køkkenet med blandt andet maling m.m. Det bliver så 

dejligt. En stor opfordring til alle medlemmer af RVF – hjælp nu med at holde det nye køkken pænt og 

nyde-/ryddeligt, pas på det – det har været et stort ønske i mange år, og nu er det opfyldt. 

  

Ad. 6. 

Der har været afholdt møde for få detaljerne på plads til det nært forestående forårsstævne. Det ser ud 

til, der er mange tilmeldte, så det er super dejligt. Vi håber på et godt stævne, og at vejret er med os  

 

Ad. 7. 

Helle fremlagde kontoudtog, der blev gennemgået og drøftet. 

 

Der er p.t. lukket for nye medlemmer, da der er fuldt optaget på alle holdene. Der åbnes for tilmelding 

igen i september 2019. 

 

Ad. 8 

Dato for næste Bestyrelsesmøde er den 25. juni 2019, kl. 19.00. 

 

Ad. 9. 

Bent Ole oplyste, at det er planen, at toilettet længst ned mod Elvis bliver renoveret her i løbet af juni 

måned 2019 – der bliver lagt nye klinker, malet m.m. Herudover bliver kontoret renoveret – der bliver 

opsat el-radiator m.m. Nærmere følger. 

 

*** 

 

 

Mødet hævet i god ro og orden.  


