
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 opstaldermøde den 30. april 2019. 
 

Allan informerede om, at der planlægges ridelejr fra den 26.- 29. juli 2019. Nærmere følger. 

 

Maria Henriksen er ansat som afløser for Belinda, der desværre stadig er syg. God bedring til Belinda, 

og tak til Maria  

 

Bent Ole – halm og wrap: 

- Der kommer halm på lørdag den 4. maj 2019. Opfordring til de unge piger om at møde op til 

”halmballerulning” – det er en sjov og god måde, at få motion på   

- Halmleverandøren stopper – han har heldigvis et restlager, som vi kan købe. Vi er i dialog.  

- Vi får wrap fra samme landmand, han slår også foldene, kører møddingen ud på foldene m.m., 

så Bestyrelsen er ligeledes i dialog med ham om dette, dog har han ikke wrap mere, så vi skal 

have fundet en anden leverandør. Vi er i gang med sidste læs fra vores nuværende leverandør. 

Bestyrelsen arbejder på sagen.  

 

Cecilie: 

Otto gider ikke umiddelbart spise det wrap, vi har nu. Flere fremmødte har bemærket det samme med 

deres ponyer/heste.  

 

Bent Ole: 

Det er selvfølgelig lidt et problem, som Bestyrelsen og personalet er opmærksomme på. P.t. blandes 

wrap. Bestyrelsen og personalet tager en drøftelse og vender tilbage.  

 

Bent Ole: 

Er glad for, at der er mange, der bruger vores egen græssti til marken og opfordrer fortsat hertil 

MEN da vi gerne vil have så meget græs selv, som vi kan få slået, så en opfordring til, at marken kan 

holdes fri maj måned ud (eller i hvert fald indtil den er slået), da vi gerne vil have så meget græs som 

muligt, der ikke er trådt ned.  

 

Allan: 

– Opfordring til, at staldvagten om lørdagen (eller søndagen) tager en boks og muger i bund samt 

fylder nyt halm i – dette for at aflaste Belinda. Det er nok mest smart, det er den samme boks, der 

sættes på staldvagten. Bestyrelsen vender tilbage med, hvilken – formentlig Rockys.  

– Så en gentagelse – klatter – i gården, på allén, i ridehallen (i skoven!!!) – FÅ NU SAMLET OP!!! 

– hvorfor sidde og kigge på det, hjælp din veninde/kammerat, tag klatten med det samme, i stedet 

for at vente. Erfaringen er, hvis I venter, så bliver klatter glemt.  

– Rytterstuen – få ryddet op. Det er super hyggeligt, I hygger, men det er ØV… - og ikke særligt 

lækkert – at komme til en ikke opryddet Rytterstue. RYD OP, TØM SKRALDESPANDEN  

 

Helle: 

– Hygge Rytterstuen – det er så dejligt, så mange hygger, har fællesspisning og andet i Rytterstuen. 

Det styrker sammenholdet på RVF Dog er vi også nødt til at tænke på ponyer og heste og 

ro/hvile. Derfor skal Rytterstuen forlades – i opryddet stand – ligesom stalden og alle døre/porte 

og døre til sadelrummene skal tjekkes og låses – senest kl. 22.00 alle ugens dage.  

 

 

Allan: 

– Bemærkede, at der – blandt andet pga. alt det digitale, de unge medlemmer er på – er tilføjet afsnit 

herom i Ordensreglerne for RVF. Ellers ikke sket ændringer i Ordensreglerne, hvorfor blandt 

andet reglen om, hvor cykler skal parkeres, fortsat er gældende – det vil sige cykler parkeres på 



gårdspladsen ved døren ind til stalden – og altså IKKE ved møddingen. Vejen ned forbi 

møddingen er en arbejdsvej, hvor der blandt andet trækkes heste/ponyer, der køres med traktor, 

når møddingen skal ordnes eller køres på fold m.m. Derfor er der ikke plads til cykler eller andet. 

Der opfordres til, at alle læser Ordensreglerne igennem, så de lige bliver genopfrisket, og man 

også er bekendt med det nye afsnit vedr. sociale medier.  

 

Signe: 

Alma og co. parkerer altid ved møddingen, fordi de har erfaring med, at cyklen punkterer. Kan der 

evt. være cykelparkering et andet sted end i gården. 

 

En del fremmødte gav her udtryk for, at de ikke har oplevet problemet med punktering - der blev givet 

råd og forslag om, dels man kan købe en slange til dækket, så det ikke punkterer, dels man kan trække 

cyklen ind i gården. Der var også forslag om, hvorvidt cykelparkering kunne ske ved trailerne ved den 

nye bane.  

 

Det blev besluttet, Bestyrelsen drøfter på næste bestyrelsesmøde og vender tilbage. 

 

Lykke: 

Sociale medier – Lykke opfordrer til, at Facebook bruges positivt – henviser i øvrigt til det nye afsnit i 

Ordensreglementet, som hun har været med ind over. 

 

 

Allan fortsatte mødet med  

– opfordring til, at der nu – hvis det ikke allerede er sket – bliver stillet vandbaljer ud på alle foldene 

– der er indkøbt yderligere til elevhestefoldene – og HUSK at tjekke, at der er vand nok til 

elevhestene, når du har staldvagt. De er tørstige, når det er godt vejr, 

– husk at holde jer til jeres egne ting – der har været skriverier på Facebook om, der er taget 

gulerødder og andre ting fra andre – lad være med at tage/låne fra andre, medmindre I har fået lov, 

– vi har desværre oplevet, at der kommer besøgende i stalden, der fodrer heste/ponyer med wrap og 

hø – også selvom det står på bokslågen, at der er fodring forbudt. Flere af os har haft fat i de 

pågældende og meget klart og tydeligt gjort opmærksom på, at der er fodring forbudt. Liva har 

flere gange sendt nogle piger hjem, der har meget larmende opførsel m.m. – flere andre har også 

oplevet dem. Bent Ole opfordrer til, at vi alle holder øje – evt. send sms til en fra Bestyrelsen, så 

vi kan tage fat i dem, 

– arbejdsdag – der ser vi selvfølgelig gerne alle møder – vi har masser af opgaver til alle i alle aldre, 

og vi slutter vanen tro med aftensmad til alle aktive deltagere 

 

Liva: 

Vil gerne vide, om der er nyt vedr. vand og evt. nyt køkken i Rytterstuen. 

 

Bent Ole oplyste, at Sponsorudvalget er i gang med at søge til vand og evt. nyt køkken, så vi krydser 

fingre og håber på det bedste. Når der er nyt, så vender Bestyrelsen tilbage.  

 

Signe: 

Sommerferievagtplanen er hængt op. Kører til 24. og 25. august 2019 – alle tager to vagter, ligesom 

der er sat boksnumre på, så der i hele sommerferievagtplansperioden bliver muget hos elevhestene. 

 

Bent Ole: 

Vandingsanlægget udenfor bliver gjort klar til at køre – og hvis vi får lige så varm en sommer som 

sidste år, så kører den om morgenen og igen sidst på eftermiddagen. Opfordring til de store piger – må 

meget gerne fra nu vande banen i ridehallen ca. 15. min hver dag. Der er i øvrigt en vandslange på den 

lille udendørs bane, så den må også gerne vandes.  



 

Signe: 

Er der en måde, hvorpå der kan opnås mere ro i forbindelse med ud- og indlukning på/fra fold – kan 

der evt. laves aftale om, at det er staldvagten lørdag og søndag samt i sommerferien og helligdage, der 

sørger for, at alle heste i stalden lukkes ud og ind fra fold, så det sker samtidigt? 

 

De fremmødte havde delte meninger om det – nogle vil ikke lukke heste ud, nogle vil ikke have alle og 

enhver til at lukke deres hest/pony ud – der er fordele og ulemper ved en sådan ordning, men blandt de 

fremmødte var der flest imod, så forslaget blev ikke vedtaget.  

 

Caroline: 

Opfordrer til, at man skal huske at sætte leddene på i mellemfoldene – og i øvrigt også, hvis man 

lukker ind, før alle andre er taget ind.  

 

Lars forklarede lidt om strømmens vej ved foldene. Vi har strømtestere, og Lars er altid behjælpelig 

ved spørgsmål om strømmen 

 

Amalie: 

Opfordrede til, at alle melder sig til det nært forestående stævne.  

 

 

*** 

 

 

Mødet hævet i god ro og orden.  


