
Referat 
Ordinær generalforsamling 

Rideklubben Vejle Fjord 
onsdag den 20. marts 2019 kl. 20.15 

 Rytterstuen, RVF 
 

       
 

1. Valg af dirigent og referent: 
 
Caroline (Lanulla) blev valgt som dirigent.  
Annemette (Totti) blev valgt som referent. 
 
 
2. Beretning fra bestyrelsen: 
 
Formand Maria (Trunte): 
 
Det sidste år har været travlt og udviklende. Store arbejder er udført. Nu koncentration om 
mindre projekter. 
 
Nyt tag med hjælp fra kommunen – klaret sidste sommer. 
Sponsorat til ny belysning – stalden og ridehallen. 
Farvel til Pernille, som skulle prøve noget andet. 
Velkommen tilbage til Belinda. 
Afholdt endnu en succesfuld ridelejr – med Amalie som tovholder. Tusind tak for hjælpen til 
alle. 
Afholdt et halvt stævne – pga. regn fik vi ikke afviklet sidste del. 
Lys med censor på udendørs ridebane – gode tilbagemeldinger. 
Afholdt juleshow med god opbakning – tak til stævneudvalg for stævner og planlægning af 
juleshow. 
Tjek og tilretning af ridebanen i ridehallen – der kommer tjek af udendørs ridebane i 2019. 
Effektivt sponsorudvalg – i særdeleshed Anja (Cheval), der er god til at søge og følge op. 
Drømmer om renovation af toilet, og at der trækkes rør til rytterstuen, så vi får indlagt vand 
samt nyt køkken i rytterstuen. 
 
Endnu et godt år – tak for fælles hjælp, opbakning og god stemning. 

 
 

3. Vedtægtsændringer. 
 
Ingen ændringer indkommet. 



 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 
Allan udleverede regnskab til fremlæggelse og gennemsyn. 
 
Vi kommer ud med et lille underskud, men set i forhold til de store omkostninger og alle 
investeringer i 2018, så er det ganske godt gået.  
 
Vi har i 2018 modtaget sponsorater for kr. 65.000 – et af de højeste sponsorater, vi har 
modtaget. Udfordringer er foderpriser, halmpriser, som hele tiden stiger, og det giver pres på 
regnskabet. Husleje stiger også, da indeksreguleres. Men i det store og hele ser regnskabet 
fornuftigt ud. 
 
Bent Ole supplerede med, at halm og wrap faktisk er steget med 30% i forhold til sidste år.  
 
Helle supplerede med, at vi har investeret i 3 elevheste – og desværre aflivning af 1 hest pga. 
sygdom – alt koster. 

 
 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent. 
 
Bestyrelsen kunne oplyse, det var besluttet, at der ikke sker stigning i forhold til private 
opstaldere – Anja er i gang med at undersøge priser på andet foder – tilsvarende det foder, vi 
har – Brogården er blevet meget dyr.  
 
Pia (Archibald) – spurgte til et tilbud, der tidligere er indhentet vedr. foder. Bestyrelsen og Anja 
tager med i overvejelserne i forbindelse med undersøgelse af priser på andet foder. 
 
Elevtimer stiger med kr. 25,00 pr. måned. 

 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag. 

 
 

7. Valg af bestyrelse: 
 
Tommy har valgt at udtræde, da de kører på sidste år med pony og ikke har planer om hest. Så 
for at få løbende udskiftning i Bestyrelsen, udtræder Tommy. Tommy bidrager fortsat gerne 
med frivilligt arbejde.  
 
Bestyrelsen siger tak for det store arbejde. Tommy fik en flot kurv med diverse lækkerier. 
 



Maria kunne endvidere oplyse, at Carsten udtræder pga. familiemæssige årsager.  Tak til 
Carsten for det store arbejde i årenes løb, og alle fremmødte ønskede Carsten og Co. alt det 
bedste.  
 
Bestyrelsen vil gerne foreslå Rikke Henriksen (Deinhart) og Steen Sørensen (far til Eva, der p.t. 
har part på Sigge) til indtræden i bestyrelsen.   

 
Caroline spurgte, om nogen i øvrigt ønskede at stille op. Der var ikke andre, der ytrede ønske 
om at stille op til bestyrelsen. Der var enighed om valg af de nye medlemmer. 

 
 

8. Valg af suppleanter: 
 

 Allan Larsen (modtager genvalg).  

 Annemette Weis (modtager genvalg).  
 

Maria spurgte, om nogen ønskede at stille op. Der var enighed om genvalg af begge. 
 
 

9. Valg af revisor og 1. revisorsuppleant. 
 
Maria spurgte, om nogen ønskede at stille op. Annemette Graversen som revisor og Lone 
Elgaard som suppleant – modtager genvalg. Der var enighed om genvalg af begge. 

 
 

10. Eventuelt. 
 
Liva – foderrummet – kan der evt. være et bord, hvor man kan lave madpakker – a la bordet til 
kattene.  
 
Maria oplyse, der kommer en ny reol i foderrummet, så der kigges på evt. bord ved samme 
lejlighed. Yderligere skal der flere dækkenholdere op. Sker på arbejdsdagen. 
 
Pia (Deinhart) – huske at minde hinanden om, hvor godt det er på RVF – sammenhold, 
fællesskab, frivilligt arbejde  
 
Maria kunne i øvrigt oplyse, at vi p.t. har venteliste på opstaldning med 15 stk. og venteliste på 
part elevheste med 12 stk. samt stor venteliste til hold – det er positivt for RVF og tages som 
tegn på, der er mange, der ønsker det fællesskab, sammenhold m.m., der findes på vores 
dejlige rideskole. 
 
Pia – parkeringspladsen – er der regler i forhold til B&U`s personale parkering og vores 
parkering. Bent Ole supplerede med, at vi skal have afholdt møde med B&U blandt andet 
angående forlængelse af lejekontrakt og her tages parkering, området ved den store ridebane 



m.m. med. Vi skal have en klar aftale om, hvem der parkerer hvor og hvornår, samt hvordan 
vores arealer må bruges. 
 
Bent Ole oplyste, at vi er ved at tage priser hjem på en hel spejlvæg for enden af ridehallen – 
evt. via sponsorat. Fejemaskinen er hjemkøbt til Belinda, så hun kan spare lidt på kræfterne. 
Belinda supplerede med, at hestene har vænnet sig til lyden og er helt rolige. 
 
Pia – ønske til arbejdsdag – evt. sætte noget op ved Elvis, så han ikke bider dem på 
vaskepladsen. Bent Ole foreslog, der indkøbes et lille gitter, der sættes op.   
 
Der fremkom ikke flere forslag under eventuelt. 
 

-o0o- 
 
Mødet hævet – Maria takkede for fremmødet – og tillid til Bestyrelsen. Bestyrelsen 
konstituerede sig efterfølgende således: 
 

 Maria M. Andersen, formand. 

 Allan Larsen, næstformand. 

 Helle Brøchner, kasserer. 

 Helle Moustgaard, kasserer. 

 Annemette Weis (sekretær) 

 Medlemmer: 
o Bent Ole Sørensen. 
o Steen Sørensen. 

 Suppleanter: 
o Lars Dahl Johansen. 
o Rikke Henriksen 

 Annemette Graversen, revisor 

 Lone Elgaard, revisorsuppleant. 
 
 

 
 
 
 

 
 


