
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

Belinda 25 75 35 79  

 

Undervisere: 

Maria 28 29 84 02  

Amalie 22 37 77 47  
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Referat bestyrelsesmøde den 18. september 2018 

 

 

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. Opfølgning arbejdsdag og sommerfest.  

8. Tag, foder, mødding. 

9. Økonomi. 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

11. Eventuelt. 

 

 

 

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

Fraværende: Carsten, Tommy og Bent Ole. 

 

 

 

 

 

Ad. 1.  

Godkendelse af referat udsættes til næste bestyrelsesmøde pga. fravær fra 3 medlemmer. 

 

Ad. 2.  

Annemette blev valgt. 

 

Ad. 3.  

Maria informerede om følgende:  

 

 Der er mange, der har ønsket at komme på venteliste til et miniput-hold. Eksisterende hold er 

blevet gennemgået og ved at lave lidt justeringer/omrokeringer fra/med eksisterende hold, er 

det blevet muligt at få plads til et nyt miniput-hold om fredagen i tidsrummet ca. 15.30-16.20. 

Dejligt det lykkedes og velkommen til alle nye ryttere 

 

 Dennis (Beebob) er kommet i gang at køre såvel den røde som den grønne traktor, så han vil 

kunne være behjælpelig med at køre mødding og harve baner. Christian er ved at skrive 

bachelor, så han er ophængt p.t. 

 

 Blot til info har vi p.t. ca. 12 piger, der ønsker part - der er dog ingen ledige parter p.t. 

  

 Opdateret liste over nuværende parter er hængt op på opslagstavlen, så vi alle kan se, hvilke 

dage/elevheste, der er part på – samt ikke mindst, hvem der har part. Husk som partrytter, at I 

er meget velkomne til at møde op til opstaldermøder, hvor der jo gives information, der gælder 

alle såvel part- som privatryttere.  

 

 Blot til info har vi p.t. ca. 17 personer, der ønsker boks - der er dog ingen ledige bokse p.t. 

 



 Hugo er nu hjemme hos Pernille. Hugos boks er lavet om til én boks, hvor den ene af vores nye 

elevheste står, nemlig Basse. Kenny, den anden nye elevhest, står ved siden af Casillas. 

 

 

Ad. 4. 

Hesteudvalg – som alle jo nok har set, er der købt to nye ponyer, Kenny og Basse. De arter sig og er 

snart ved at være klar til at indgå i undervisningen. 

 

Ad. 5. 

Sponsorudvalg – intet nyt.  

 

Ad. 6. 

Stævneudvalg – stævnet den 8. september 2018 for elevryttere og spring blev afholdt næsten efter 

tidsplanen, selvom der var udfordringer pga. vejret. Alt forløb dog godt – stort fremmøde og alle 

udførte de uddelegerede opgaver med godt humør. Tusind tak for indsatsen til alle, det er dejligt, alle 

er så villige til at hjælpe 

 

Stævnet den 9. september 2018 blev desværre aflyst – vejrguderne leverede så meget vand, at den store 

udendørs ridebane ikke kunne bruges til stævnet. Der arbejdes ihærdigt på afholdelse af stævnet på et 

senere tidspunkt, blandt andet med tilmelding via Doodle, men udfordringen er, dels at finde en 

weekend eller hverdag, hvor alle har mulig for at deltage, dels at finde en dommer med så kort varsel. 

Nærmere følger fra Stævneudvalget, når muligheder har været drøftet med Bestyrelsen. 

  

Ad. 7. 

Arbejdsdagen forløb super effektiv – der var fint fremmøde og næsten alle arbejdsopgaver blev udført 

- maskinerne gav dog op før det arbejdende folk.   

 

Alle knoklede løs – og det er så dejligt at se, at også elevryttere med forældre har lyst til at hjælpe til. 

Flere af jer, tak alle er meget velkomne. 

 

Sommerfesten efterfølgende var også hyggelig. 

 

HUSK der er mødepligt for opstaldere på RVF til arbejdsdage. Så hvis du er forhindret til 

arbejdsdagene på RVF, så får du tildelt en arbejdsopgave – ganske som vanligt 

 

Ad. 8. 

Lars oplyste, at Bent Ole har optalt halmballer, og det ser ud til, de resterende passer meget godt med 

det, vi skal bruge, til der kommer ny sending. Nærmere info følger, når vi har brug for halmballe-

rullere - og indtil da, så sørg fortsat for at vise respekt for det halm, wrap, foder m.m., vi har på RVF. 

Sørg for at lukke evt. åbne wrap udenfor forsvarligt, så det ikke bliver ødelagt, hvis det regner, og hvis 

en halmballe ikke er af bedste kvalitet, så sortér i det, så det gode bliver brugt – ikke bare kassér, fordi 

det er nemmest.  

 

Endvidere oplyste Lars, at Bent Ole har sparet RVF for en bøde på kr. 5.000,00, da han har nået at få 

møddingen færdig inden for den givne frist – godt gået Bent Ole 

 

Ad. 9. 

Helle M. gennemgik kontooversigt – økonomien kunne ikke gennemgås, da Carsten var fraværende. 

 

Ad. 10. 

Dato for næste bestyrelsesmøde er den 22. oktober 2018 kl. 19.00. 

 



Ad. 11. 

Allan oplyste, at alle LED-lys nu er blevet sat op – i såvel ridehal som på staldgangen. Det har vi vist 

alle bemærket – det har virkelig givet et godt lys Tusind tak for støtten til NRGI. Der bliver sat 

sponsorskilt op i ridehallen. 

 

Allan oplyste i øvrigt, at han for RVF er kommet i et idrætsudvalg, hvor der stilles fokus på idrætslivet 

i Bredballe. Nærmere info følger, når Allan har været til møde. 

 

 

*** 

 

 

Mødet hævet i god ro og orden.  


