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Referat opstaldermøde den 30. oktober 2018 kl. 20.00 
 
 
 
Punkter, der blev drøftet:  
 

1. Ingen Galop i skoven ! (…og slet ikke lige bag haverne ved Bakkekammen !)  
2. Generel ridning i skov og på stierne i skoven.  
3. Husk nu de klatter... i stald og på stierne i skoven. 
4. Ridning på marken for enden af ridestien. Tjek for huller/muldvarpeskud inden i gi´r gas. 
5. Wrap gives/måles med spand. Der bruges generelt for meget.  
6. Træpille forbruget er steget. NB: Hvordan bruges træpiller – trillebør med vand?  
7. Sodavandsdåser efterlades/glemmes. Hjælp nu med at rydde op.  
8. Ros for at I "næsten" altid husker at betale for sodavand og is. Hvem vil overtage? 
9. Generelt oprydning efter jer selv, når I har hygget i og omkring RVF.  
10. Forklaring af modtaget støtte til LED belysning. 
11. Dennis (Beebob) kører - som nogen ved - også mødding/wrap og harver.  
12. Husk nu at holde afstand til og ikke gå bag om traktor. 
13. Spring i hal eller udendørs – der skal være forældre tilstede, ikke nok med andre voksne - og 

husk at rive bagefter! 
14. Diverse. 
15. Indslag fra Lykke – de sociale medier. 

 
 

Deltagere:  
 Fra Bestyrelsen og personale: 

Maria, Helle B., Annemette, Tommy, Bent Ole, Lars og Allan samt Belinda 
 
Fraværende: 
Helle M. 
Carsten. 

 
 Herudover deltog følgende opstaldere og part-ryttere: 

Pia, Amalie, Alberte  (Archibald, Jessie) 
Cecilie   (Otto) 
Tommy, Signe  (Cheval)  
Allan   (Felix) 
Pia, Rikke   (Deinhart) 
Mette, Liva   (Nemo) 
AC   (part Penny) 
Camilla   (Penny) 
Lars, Sofia   (Blis) 
Yasmin   (Calypso) 
Mathilde, Mikkel  (Golden Quest) 
Signe, Alma  (Davidoff) 
Lykke, Alma  (Blida) 
Maria   (Trunte) 
Annemette, Katrine  (Totti)  
Julie   (part Rocky) 
Katrine K.   (part Tiana) 
Eva   (part Sigge) 



Michele   (Dezign) 
Dennis   (Beebob) 
Cecilie   (part Beebob) 
Jacob, Kirstine  (Chinle) 
Dorte, Jesper  (Islændere) 
Caroline   (Lanulla) 
 
Fraværende: 
Mathilde B.   (part Cacillas) 
Julie   (Giraldo) 
Flavia   (part Elvis) 
Anja   (Prinsessen) 
Pernille, Britt  (Gule) 
 

 
  
 
Maria bød velkommen – og tak til Pia H., Rikke, Liva og Belinda for de lækre hjemmebagte kager 
 
 
Ad. 1 - Ingen Galop i skoven ! (…og slet ikke lige bag haverne ved Bakkekammen !) 
Maria informerede om, dels at vi i Bestyrelsen har modtaget klage over ridning i skoven, dels de 
retningslinier, vi har modtaget med klagen og fra Vejle kommune. 
 
Det håndhæves derfor, at der IKKE må galoperes i skoven. Hvis du ønsker at galopere ude i naturen, 
så foregår det nede på marken for enden af foldene. 
 
For så vidt angår elevhestene med part, så må elevhestene alene skridte i skoven – altså ingen trav 
(eller galop) med elevhestene i skoven. Dette skal ses i forhold til, de tillige bruges i undervisningen på 
RVF. 
 
Ad. 2 - Generel ridning i skov og på stierne i skoven. 
Vi må, som alle andre, der færdes i skoven, vise hensyn – men altså ingen galop i skoven gældende fra 
nu – tølt er ok.  
 
Sørg for reflekser på såvel rytter som hest, når I rider ud i naturen – det gælder også, når I i den mørke 
tid skridter på/af op ad allén. Tag vest/lys på rytter og hest, når du rider ud, og når du skridter på/af op 
ad allén – det gælder fra nu hver dag fra kl. 15.30 og indtil næste morgen kl. 09.00 – det bliver tidligt 
og pludseligt mørkt om aftenen, og morgenerne er også mørke.  
 
De af jer, der mangler veste og lysbånd, kan tage fat i Annemette (Totti) – gælder også part-ryttere – vi 
har lidt ekstra, hvis nogen har forlagt de udleverede sidste år. 
 
Ad. 3 - Husk nu de klatter... i stald og på stierne i skoven. 
Husk nu at samle klatter på ridebanerne, i ridehallen og få dem skubbet langt ud til siden i skoven.  
 
Hjælp hinanden – hvis/når I nu alligevel sidder og kigger på ridningen, så hjælp med at samle op – 
gerne straks efter, klatten er lagt.  
 
Fremkomne bemærkninger: 
Mette(Nemo):  
Det burde være en pligt at samle op – voksne som børn – saml nu op med det samme.  



 
 
Helle B.:  
I sommerferien har det været rigtig slemt – der har været mange klatter – og generelt har oprydningen 
på RVF i ferieperioden ikke været god. Det er et dejligt fristed, vi har, men det skal også være et 
fristed under ansvar. Ryd nu op straks I er færdige med at spise, muge ud, sadle op m.m. 
 
Dennis(Beebob):  
Husk nu også lige hovslaget – det kunne være dejligt, hvis alle engang imellem greb riven og rev 
hovslaget fra barrieren og ind på hovslaget – det er så meget nemmere at harve banen i ridehallen. Lad 
os alle hjælpe hinanden, så går det hurtigere. Alle vil jo gerne have en god ridebund at ride på. 
 
Bent Ole og Tommy:  
Hvis klatter ikke samles op, så kan konsekvensen blive, at banerne – inde som ude – i en periode 
lukkes for ridning. Men det ønsker vel ingen, så saml nu de klatter op!!! 
 
Signe(Davidoff):  
Husk hundelorte ved trailerne – de er ikke særlig lækre at træde i eller endnu værre at få fingrene i, når 
traileren skal hentes. Hold hunde i snor, så ved man da, om ens hund har lagt en lort. 
 
Annemette:  
Bemærkede, at der også ligger mange hundelorte i nærheden af vinduet til Tottis boks. Ikke lækkert at 
få med ind i bilen Opfordring til, at hundeejere – specielt hvis hunden har været løs – tjekker og får 
samlet hundelorte op. 
 
Bent Ole:  
Der kommer et ekstra tjek af ridehusbunden, banen skal nivelleres. Tjekket foretages nok indenfor de 
næste 14 dage. Bent Ole og Belinda er tovholdere. 
 
Ad. 4 - Ridning på marken for enden af ridestien. Tjek for huller/muldvarpeskud inden i gi´r 
gas. 
Når marken er nyslået, og wrappen ligger til tørre, så skal der ikke rides på marken – det siger sig selv, 
da det jo er føde til vore kære heste/ponyer, der ligger der! 
 
Ellers er marken jo til fri afbenyttelse – tjek dog lige for muldvarpeskud/huller, inden du giver gas, så 
der ikke sker ulykker. 
 
Ad. 5 – Wrap gives/måles med spand. Der bruges generelt for meget. 
På grund af den tørre sommer, så er wrap i høj kurs og dyr at få fat i. Husk derfor at bruge spanden til 
at opmåle wrap ved fodringerne.  
 
Vi kan se, der bruges for meget p.t. og vore kære heste/ponyer har brug for afmålte portioner ved hvert 
måltid. Wrap er steget med ca. kr. 100,00 pr. balle. I sidste ende kan det betyde prisstigning!!!  Så brug 
spanden, så vi fodrer ensartet og derved bedre kan have overblik over forbruget. 
 
Vejledningen til fodring med wrap blev ønsket – og gennemgået på mødet – men kommer også her: 

– ryst wrappen løs, så den ikke ligger i bundter, 
– fyld den løse wrap i spanden og pres wrappen ned i spanden, 
– fyld spanden - med presset wrap - til kanten, og 
– så er wrappen klar til fodring (svarer til ca. 2 kilo wrap pr. spand). 

 
 



Fremkomne bemærkninger: 
Pia(Archibald):  
Når der mangler wrap, hvem skal der så skrives til? Lidt træls ved weekendvagter, hvis der ikke er 
wrap inde.  
 
Til ovenstående svarede Bent Ole, at der kan sendes sms til Dennis(Beebob), Lars(Blis) eller Bent Ole, 
så sørger de for at koordinere og få kørt wrap ind. 
 
Dennis(Beebob):  
Supplerede til ovenstående med, at han som regel er på RVF hver torsdag formiddag, og her tjekker 
han, om der er nok wrap inde, og hvis der ikke er – og han i øvrigt kan se, der heller ikke er nok til 
weekenden – så køres der 3 stk. wrap ind i laden om torsdagen. 
  
Bent Ole oplyste, at den grønne traktor har været til eftersyn, og nu er fit for fight, 
 
Ad. 6 – Træpille forbruget er steget m.m. 
Vi har p.t. rigtig mange heste/ponyer på træpiller – det er dyrt for RVF, da der bruges flere end 
beregnet, og omkostningen for RVF således er større end indtjeningen. 
 
Der er 52 poser på en palle – det passer ikke helt med det antal, der bruges og betales ekstra for??? 
Opfordring – husk, du skal på hjemmesiden og købe den ekstra pose, eller skriv til Helle B., så sørger 
hun for opkrævning.  
 
Såfremt der muges helt i bund og startes på en frisk, så koster det kr. 350,00. Skriv til Helle B., hvis I 
gør det. 
 
Bent Ole supplerede med, at træpillebokse har 2 poser træpiller i ugen gratis – der er nogle enkelte 
store bokse, der kører på 3 poser. Såfremt man har brug for mere, så er det egenbetaling – betaling sker 
via RVF´s hjemmeside – husk det. Man behøver jo ikke bruge de 2(3) gratis poser, hvis det ikke er 
nødvendigt – nogle heste/ponyer sviner mere end andre.  
 
Fremkomne bemærkninger: 
Michele(Dezign): 
Foreslog, at små/store bokse måske kunne deles lidt - Q/Dezign prøver det af p.t. 
 
Sofia(Blis): 
Der ligger mange træpilleposer, der er gået i stykker og smidt i et hjørne. Træpillerne fejler ikke noget, 
kan sagtens bruges.  
 
Bent Ole supplerede med, at han mener, dette ikke vil ske mere, da der nu ikke købes så stort ind. 
Opfordrer til, at poserne behandles ordentlig – hvis man får en pose ødelagt, så brug den selv, skal ikke 
bare efterlades og smides over i et hjørne. 
 
Camilla(Penny): 
Undrer sig over, at ponyer og heste har samme antal træpiller.  
 
Caroline(Lanulla): 
Kan bestyrelsen evt. revurdere antal poser pr. boks.  
 
Tommy bemærkede her, at det er vores egne heste/ponyer, så evt. meromkostninger er ikke 
fællesskabets men ens egen omkostning. Selvfølgelig skal der være et minimums antal poser pr. boks, 



som nu 2 stk. (3 for nogen), men at fællesskabet skal betale, hvis man har en hest/pony, der sviner 
mere end andre, det bør ikke være tilfældet. 
 
Bestyrelsen bemærkede, de er villige til at drøfte spørgsmålet og vender tilbage.  
 
Belinda: 
Bemærkede, at der i nogle bokse er alt for mange træpiller – bokslågere er svære at åbne/lukke.  
 
Bent Ole spurgte, hvad det lige er med en trillebør og træpiller? Normalt fordeles træpillerne tørre ind i 
boksen, her suger de det våde og hestens efterladenskaber. Klatter skal samles.   
 
Liva(Nemo): 
Har tit oplevet ved weekendvagter, at der ikke bliver strøet nok hos Nemo. 
 
Belinda bemærkede hertil, at der ca. skal bruges ½ balle halm hver dag til strøning.  
 
Lykke(Blida): 
Foreslog, at man, når man har weekendvagt, jo lidt senere på dagen kan tjekke, om alle står højt nok. 
 
Ad. 7 – Sodavandsdåser efterlades/glemmes. Hjælp nu med at rydde op. 
Det har været super dejligt her i sommer med muligheden for at købe vand, sodavand og is – og 
næsten alle husker at betale MEN… der efterlades dåser alle steder – på staldgangen, i ridehallen, 
ved den store ridebane, i rytterstuen, tilfældige steder udenfor??? Det er ikke ok – sørg nu for at smide 
affald ud og tøm dåser/vandflasker og put dem i den sorte pose i rytterstuen (der er pant på 
dåserne/flaskerne).  
  
Lars gjorde opmærksom på, at man skal huske at rydde op i rytterstuen, det er ikke særligt lækkert at 
komme ind i rytterstuen til efterladte halvspiste burgere, pizzarester, sodavandsslatter m.m. 
  
Det har været drøftet, om sodavand og is skal stoppe her i vinterperioden – tilbuddet vil gerne gives, 
men hvad er stemningen herfor. 
 
Dennis(Beebob): 
Syntes ordningen er god – specielt, når man er på RVF i rigtig mange timer. Det har han selv benyttet 
sig af.  
 
Liva(Nemo): 
I stedet for is, her i vinter, så kunne der måske indkøbes kopnudler, så er der noget at varme sig på, når 
det bliver koldt.  
 
Helle B. syntes ordningen har fået en god modtagelse. Hun har nu taget sin tørn med opstart heraf, og 
vil gerne opfordre til – hvis ordningen skal fortsætte – at der er en anden, der overtager tjansen med 
indkøb af sodavand, is, kopnudler, eller hvad der nu lige aftales. Signe(Davidoff) meldte ind med, at 
hun godt kan fortsætte tjansen. 
 
Ad. 8 – Ros for at I "næsten" altid husker at betale for sodavand og is m.m. 
Se pkt. 7. 
 
Ad. 9 – Generelt oprydning efter jer selv, når I har hygget i og omkring RVF. 
Se pkt. 7. 
 



Sørg også for at sætte strigletaske og andre ting ind i boksen, når du har sadlet op – og inden du går 
afsted for at ride. Dækkener skal IKKE ligge på staldgangen men hænges på bokslågen. Det er også 
for sikkerheden om at gøre. 
 
Det er faktisk rigtig dyre ting, der bare ligger smidt på staldgangen!!! 
 
Ad. 10 – Forklaring af modtaget støtte til LED-belysning. 
Allan informerede om LED-belysningen. Det er nok ikke gået ubemærket hen, at vi har fået nyt lys sat 
op. Årsagen til det er (sagt med et smil på læben) – Bent Ole bruger penge og Allan sparer Med den 
nye belysning har vi en forventning om, at RVF sparer ca. kr. 10.000,00 årligt i strøm. LED-
belysningen er sponseret fra NRGI´s værdipulje, hvor vi har modtaget ca. kr. 47.000,00 – resten har 
RVF selv finansieret. Tusind tak til NRGI – der opsættes selvfølgelig sponsorskilt i ridehallen.  
 
Ad. 11 – Dennis (Beebob) kører - som nogen ved - også mødding/wrap og harver. 
Maria bød i øvrigt Dennis velkommen til at køre den store grønne traktor – nu har vi en mere, der kan 
køre wrap og mødding. Dennis harver også med den lille røde traktor. han kan derfor køre både wrap 
og mødding – og harver med den lille røde traktor. Dejligt, der nu er flere, der kan det, jf. i øvrigt pkt. 
5. 
 
Ad. 12 – Husk nu at holde afstand til og ikke gå bag om traktor. 
Lars er glad for, at han kan vende sig i sædet i den store grønne traktor. Han har nemlig oplevet, der 
har været et par stykker, der er kommet lidt for tæt på baghjulet på traktoren, når han har kørt den. Pas 
på dig selv – kom ikke for tæt på. Giv plads til traktoren – dem der køre den, kigger sig virkelig godt 
for, men det betyder ikke, du ikke skal passe på dig selv. Der er blinde vinkler – vent til traktoren er 
væk, gå ALDRIG ind foran eller bagved traktoren, når der køres. Det er vist ikke svært at forestille sig, 
hvad der kan ske, hvis du kommer for tæt på baghjulet på traktoren!!!  
 
Vi skal alle vise hensyn – pas på dig selv – stå ikke i blinde vinkler.  
 
Ad. 13 – Spring i hal eller udendørs – der skal være forælder tilstede, ikke nok med andre 
voksne m.m 
Hvis der skal springes i weekenderne eller ferierne – så skal der som udgangspunkt være en forælder 
tilstede – og der skal ALTID bruges springvest. Det er ikke nok, der er en tilfældig anden voksen på 
staldgangen – det skal være din egen forælder, der er tilstede. 
 
Camilla(Penny): 
Hvad hvis man er over 18 – så er man jo voksen.  
 
Sofia(Blis): 
Bomme på jorden – skal der så også være forælder tilstede. 
 
Bestyrelsen gav følgende forklaring: 
Ansvaret falder tilbage på klubben. Derfor må ryttere under 18 år ikke springe uden opsyn fra 
forældrene. Hvis forældrene er tilstede, så er det forældrenes ansvar, hvis der sker noget – de har selv 
været tilstede og set, hvad der er gået forud for en evt. uheldig hændelse. Hvis man er over 18 år, så 
kan man i realiteten selv bestemme/tage ansvar, men man kan ikke tage ansvar for ryttere under 18 år, 
medmindre der er indgået en klokkeklar aftale med forældrene til rytteren under 18 år om, at 
forældrene er indforstået med, at den 18-årige overtager ansvaret, hvis forældrene ikke selv kan være 
tilstede. Så hvis en rytter under 18 år og en rytter over 18 år springer sammen og informerer om, at det 
er aftalt med den under 18 års forældre, så må det være sådan. Bestyrelsen går ud fra, at I som forældre 
har styr på, hvad jeres unge mennesker foretager sig på RVF. 
 



Med hensyn til bomme på jorden, så sidestilles det ikke med spring og reglerne herfor. Spring er 
cavaletti og op.  
 
Endelig blev det bemærket, at partryttere IKKE må springe i weekenderne eller ferierne. De 
heste/ponyer, der er part på, er RVF´s ansvar og dermed RVF´s pengepung, der skal betale, hvis der 
sker noget med hesten. Vi skal passe på vores elevheste, de bruges jo i undervisningen. Der 
planlægges et møde med partrytterne, så regler for part kan blive gennemgået. Reglerne bliver 
efterfølgende hængt op på opslagstavlen til alles orientering. 
 
Liva(Nemo): 
Ville blot bemærke, at de nye spring er super, så tak for dem 
 
Bent Ole bemærkede i øvrigt, at det er dejligt, der stadig er ryddet så fint op ved springene – bliv ved 
med det 
 
Ad. 14 – Diverse 
Dorthe og Jesper kommer tilbage til RVF til foråret med islænderne.  
 
Bent Ole kunne i den forbindelse oplyse, at planen er, at der bygges 4 stk. udebokse med vand og 
strøm på én af foldene. Islænderne går så ude hele året. Dorthe og Jesper passer selv islænderne, så 
teoretisk set, er det ikke noget, vi kommer til at mærke på RVF f.s.v.a. personale, ridetider m.m. 
Dorthe og Jesper sørger for at bruge RVF´s faciliteter udenfor normale spidsbelastningstider. 
 
Der kommer til at ske lidt ændringer med foldene, dels af hensyn til Belinda, så hun ikke skal hente 
heste/ponyer helt nede ved mosen, dels så der kan bygges 4 stk. udebokse. Nogle folde kortes af, 
hvilket så også vil betyde, vi får lidt foldplads ledig, så vi selv kan slå mere wrap. 
 
Bent Ole håber, arbejdet med foldene kommer i gang i løbet af de næste 3 uger. Involverede parter 
bliver informeret.  
 
Lars gjorde opmærksom på, med hensyn til foldene, at man hver i sær bør tjekke egne foldes pæle. Der 
er masser af vand og vind lige nu, og når så frosten kommer, så presses pælene op af jorden. Så en 
rigtig god idé at få tjekket foldene, så vi ikke skal hente vore heste/ponyer i nabolaget. Herudover har 
Lars plan om at trække snor på yderste led ved ridestien ned mod marken – så er der da noget til at 
stoppe, hvis der er udbrydere. 
 
Caroline(Lanulla) 
Har bemærket, at strømmen tit er væk på deres fold.  
 
Lars opfordrede her til, at man selv tester egen fold for strøm. Og alle opfordres i øvrigt til at huske at 
sætte leddene på plads, når man tager ind, så der er strøm i leddene på foldene for de heste/ponyer, der 
stadig står ude på fold. Hvis nogen har spørgsmål vedrørende strømmen, så spørg endelig. 
 
HUSK, hvis du skal ned på marken for at ride, så er adgangen til marken med ridestien – ikke noget 
med at gå ned på marken via elevhestefolden. Når man nu glemmer at sætte leddet på igen (eller 
måske ikke ordentlig på igen), så resulterer det i, at elevhestene løber ud (det har vi prøvet, og skal 
ikke prøves igen). Så RIDESTIEN bruges for at komme på marken for at ride. TAK.  
 
Info fra Belinda: 
Tavlen i foderrummet skal KUN bruges, hvis der i en kort periode er ændringer med hestens/ponyens 
foder, f.eks. hvis hesten/ponyen har været syg/er syg, eller som Beebob, der p.t. får speciel halm/hø. 
Det er dit eget ansvar at skrive foderændringen på tavlen OG slette den igen, når den ikke mere er 



aktuel. Tavlen er mest tænkt, så alle her hurtigt kan se, hvis der er ændringer/noget man skal være 
særligt opmærksom på. Men ellers, så skal du jo ALTID, når du fodrer, tjekke fodertavlerne, så der 
fodres korrekt.  
 
Caroline(Lanulla): 
Hvis der ikke er madpakke til hest/pony, hvad så? Umiddelbart kan det ikke være rigtigt, der skal 
bruges tid på at skrive rundt om glemte madpakker. Ens retningslinier ønskes. 
 
Det blev drøftet blandt fremmødte, og konklusionen blev som følger: 
Når der fodres, og der ingen madpakke er, så tjekkes hylden i foderrummet. Hvis der heller ikke er 
madpakke på hylden, så får hesten/ponyen ikke noget at spise. Det er ejers eget ansvar, at der ALTID 
er madpakker klar til morgen, middag og aften samt evt. ekstra på hylden (det er også rart med ekstra 
på hylden, hvis du nu bliver syg eller forhindret). Hvis der gives forskelligt foder, så skal det klart 
fremgå af madpakkerne, hvilke der bruges morgen, middag og aften, så den, der fodrer, ikke kan tage 
fejl. Men igen, det er ejers eget ansvar, at madpakkerne er klar i de respektive spande, og at man selv 
følger op på, at der er nye klar til næste dag og evt. ekstra klar, så hesten/ponyen altid bliver fodret. 
 
Så husk – alle på madpakkeholdet strammer op – hvis der ikke er madpakke – og heller ikke på hylden 
– så fodres din hest/pony ikke. 
 
Tomme madkasser sættes på plads på de respektives hylder. 
 
Bent Ole informerede om, at der nu er indkøbt lamper til den store udedørs ridebane. Planen er, 
lamperne sættes op i weekenden. Hjælp kan bruges – tag kontakt til Bent Ole. Det er permanente lys – 
med sensor. Lamperne bliver sat i en højde, hvor de lyser på banen og ikke generer naboerne. 
Evaluering vil ske løbende.  
 
Sluttelig bemærkede Bent Ole, at vi til dato i 2018 har opnået og fået følgende på RVF: 

- ny indendørs ridehusbund, 
- nyt tag på ridehuset, gangen og rytterstuen, 
- nyt vandingsanlæg til den store udendørsbane, 
- maling til stalden (er ikke brugt endnu), 
- LED-belysning i hele stalden, 
- nyt spring, 
- ny hjemmeside, og 
- snart lys på udendørsbanen 

Bestyrelsen er super glade for, at så meget er lykkedes – så tusind tak til alle sponsorer 
 
Ad. 15 – Indslag fra Lykke – de sociale medier: 
For dem, der ikke kender Lykke, så er Lykke, der er mor til Alma(Blida), uddannet journalist og - 
udover at være rådgiver indenfor kommunikation og digitale medier m.m.m. – forfatter til bøger om 
blandt andet digitale børn og unge, hvilket er essensen af hendes nuværende sigte som foredragsholder 
herom.  
 
Lykke ville gerne kort tale om de sociale medier og kom med følgende opfordring til unge piger og 
forældre: 
Tænk over, hvad I skriver om og poster på de sociale medier. 
 
Lykke oplyste, at hun inden mødet på RVF var på de sociale medier og ved ganske få ord som skov, 
hest m.m. kunne hun se og finde mange ting på de sociale medier, der henviste til ryttere på RVF. Ikke 
noget negativt i sig selv, men man skal selvfølgelig altid tænke over de spor, man efterlader på de 
sociale medier. 



 
Det er ekstremt vigtigt, at vi ved, hvad vi laver, når vi er på de sociale medier. Hver gang vi gør noget, 
så fortæller vi – uden vi egentlig er klar over det – noget om os selv.  
 
Vi skal huske ”tonen” på de sociale medier, det vil sige, hvordan vi skriver. Det skal gerne være en 
positiv tone, altså skrive sødt om hinanden.  
 
Man kan drages af og ”like” noget, der er negativt. Lad være med det. Det er ikke i det forum, det skal 

ske – det skal ske ”face to face” under fire øjne.  

 
Så skal vi huske, at de billeder og historier, vi poster, kan have konsekvenser i vort voksne liv. Billeder 
og historier kan ikke bare lige slettes igen. Det har desværre fulgt nogle i forbindelse med au pair 
ophold, hvor værtsfamilierne ikke vil have de unge mennesker på grund af deres ”liv” på de sociale 
medier.  
 
P.t. er det inde med ”falske følgere” – det bevirker, at ægte profiler bliver i høj kurs for hackere. 
Opfordring til at gennemgå sikkerhedsindstillinger med jeres forældre. Ændre koder og 
sikkerhedsindstillinger. 
 
Snapchat blev hacket for 14 dage siden!!! Hvem må se, hvad I snapper? Billeder kan hackes, og det er 
netop sket. Opfordring - tjek jeres snapchat, sikkerhed, hvad I deler. 
 
Alle er velkomne til at tage fat i Lykke, hvis spørgsmål eller brug for hjælp til såvel stort som småt 
med de sociale medier. Tænk jer om en ekstra gang, når I er på de sociale medier. 
 
Lykke sluttede af med kort at nævne vores egen FaceBook-side ”Kun for private” og nogle af de 
oplæg til diskussion, der har været. Lykke gav udtryk for, at hendes egen personlige holdning er, at 
”Kun for private” alene skal bruges til positiv information fra RVF/stalden. Alt andet bør drøftes alene 
og direkte med Bestyrelsen, det skal ikke til offentlig skue på de sociale medier, hvor børn/unge så ser 
”voksne skændes på nettet” – det er ikke den måde, vi lærer vore børn/unge opføre sig ordentlig og 
positiv på de sociale medier. Har man uenigheder, så er det direkte henvendelse til Bestyrelsen. Så 
husk: Ordentlig og positiv tone på de sociale medier.  
 
 
Tak til Lykke for et kort, præcist og rammende foredrag. 
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Ordet var frit: 
 
Remindere: 

1. Træktove – hvor er de? Husk de IKKE skal ligge ved foldene – tag med ind. Du har alligevel 
glemt, at du har ladet den ligge, så du tager blot et nyt med, når din hest/pony skal ind fra fold – 
og vupti, så har vi ingen i stalden!!! Øv øv for den næste, der skal have ind fra fold 

 
2. Dækkener og strigletasker kommer ind i boksen, når der rides, så staldgangen ikke flyder. 

  



3. Når du begynder at muge ud, så bliv færdig. Lad ikke trillebøren stå, mens du så sætter dig i 
Rytterstuen for at hygge – bliv færdig, så du ikke optager unødig plads på staldgangen.  

 
4. Alle udendørs vandhaner lukkes af her i weekenden.  

 
5. Baljer skal tømmes og sættes ned til den røde traktor, når der kommer frost. 

 
6. Husk, når der undervises, så lad være med at forstyrre med alle mulige spørgsmål, private 

samtaler, drøfte kritikker/videoer m.m. fra stævner og sniksnak i øvrigt med underviseren – 
vent til timen er slut, så kan det blive din tur. Når der undervises, så er det dem, der har 
undervisning/er på hold, der skal være koncentration om – ikke dig. Du må så vidt muligt vente 
til timen er slut. Korte bemærkninger/svar kan gives, når der skridtes på/af. 

 
 
Mikkel(Q): 
Er ikke selv så ofte på RVF, men sætter stor pris på Bestyrelsens store arbejde og øvrige forældres 
hjælp. Stemningen er god. Ligesom pigerne skal påskønne arbejdet – så skal Bestyrelsen og øvrige 
forældre huske, at pigerne gerne vil hygge sig. Hygge begge veje.  
 
Bent Ole tilknyttede kommentar til Mikkel. Vi har den bedste rideklub – og det har vi intentioner om, 
vi stadig gerne vil være. Der er plads til alle – med gensidig respekt. 
 
 
Endelig – og så alle er klar over det – så er prisen for en weekendvagt (hvis det ikke har været muligt 
at bytte) som følger: 
 
Lørdage kr. 300,00 fordelt med 

 kr. 200,00 morgen (fodre, wrappe, strø, ordne pillebokse, feje) og  
 kr. 100,00 aften (fodre, wrappe samt finfeje stalden). 

 
Søndage kr. 500,00 fordelt med  

 kr. 250,00 morgen (fodre, wrappe, elevheste ud på fold, strø, ordne pillebokse, feje), 
 kr. 150,00 middag (elevheste ind fra fold, fodre, wrappe, feje), og 
 kr. 100,00 aften (fodre, wrappe samt finfeje stalden). 

 
 

**** 
 
 
Næste opstaldermøde bliver i januar 2019 – dato udmeldes. 
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Mødet hævet i god ro og orden. 
 
Tak til alle for stor opbakning, fremmøde og gode forslag – samt hjemmebag 
 
  


