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1. Valg af dirigent og referent: 
 
Caroline blev valgt som dirigent.  
Annemette blev valgt som referent. 
 
 
2. Beretning fra bestyrelsen: 
 
Maria, formand, orienterede om, vi har fået ordnet ridebanen i ridehallen og den store 
udendørsbane – der er tjekket vandingsanlæg på den store udendørsbane, og så har vi fået 
opsat vandingsanlæg på den lille udendørsbane – sidstnævnte volder lidt problemer, men det 
udbedres. Der skal ordnes folde, når jordforholdene er til det. 
 
Corona har udfordret alle – meget, der skulle tages hensyn til, al undervisning på standby, 
hjemsendelse af Anja – en anderledes hverdag. Udfordring for alle. Vi har 5 opstaldere, der i 
coronatiden har valgt at flytte – så i mange år har vi for første gang ledige bokse. Ventelisten 
gennemgås og alle bliver kontaktet, ligesom vi annoncerer med ledige bokse. Dog har det 
været kærkomment lige at kunne trække vejret lidt – der har været overbelastning på pony- og 
hestehold, i sadelrum, rytterstue mm. Så nu er der plads til nytænkning og antal opstaldere på 
RVF generelt. Vi er i fuld sving med at finde nye opstaldere – drejer sig nok kun om 2-3 stk., og 
vi er fortrøstningsfulde. Der har også allerede været henvendelser – og vi har da også allerede 
fået en ny opstalder pr. august med hest, så det er jo dejligt.  
 
Midt i det hele har Cecilie desværre mistet Otto – vi tænker alle på Cecilie i den svære tid. 
 
Pga. corona og folks super dejlige opbakning til klubben, tilbydes der undervisning i ugerne 27 
og 28 ganske gratis. Der er ingen tvivl om, vi har stabile og rigtig gode medlemmer – det 
værdsættes og specielt i svære uforudsete situationer. Tusind tak for støtten. Der arbejdes 
endvidere på et gratis elev-og privatstævne i efteråret – forhåbentlig kan vi afholde det i godt 
vejr og med mange tilmeldinger.  
 
Rikke F. er primus motor for en ridelejr fra kl. 9-16 – to dage i sommerferien. Der har været 
overvældende interesse – der blev hurtigt fuldt booket og stadig mange interesserede 



(venteliste). Tak for initiativet til Rikke og alle hjælperne– vi ønsker alle nogle gode, sjove 
lærerige dage. 
 
Vi ved alle, det er ressourcekrævende at forberede ridelejr – efterspørgslen er der, men vi 
mangler nogen til at trække læsset, så alle vore pony- og hesteglade piger/drenge også 
fremadrettet kan komme på ridelejr. Kom frisk – Bestyrelsen støtter op. 
 
Vores lejekontrakt skal genforhandles med B&U – den 10-årig kontrakt udløber 31.12.2020. Vi 
har forventning om, det går godt. Nærmere følger. 
 
Helle B. kunne informere om, der fortsat er stor efterspørgsel om at komme til at ride på RVF – 
her efter corona har vi p.t. 117 medlemmer. Udmeldinger skyldes hovedsageligt medlemmer, 
der er taget et år på efterskole. Inden august forventes det, der er fyldt op på elevholdene 
igen.  
 
Uge 33 er første uge med almindelig undervisning. Uge 32 bliver med ring og rid. 
 
Maria, formand, sluttede af med at takke for endnu et godt år – tak for fælles hjælp, 
opbakning og god stemning.  
 
Ordet var frit: 
Pia H. kom med forslag om, hvorvidt det kunne være en ide at kontakte mæglere, så de ved 
salg i Bredballe-området kunne informere om rideskolen, ledige bokse m.m. Pia har kontakter 
ved Home, så Pia arbejder gerne videre hermed. 
 
Liva spurgte ind til, hvilke opstaldere, vi søger. Maria oplyste, det er ponybokse, der p.t. er 
ledige (2 stk.).  

 
 

3. Vedtægtsændringer. 
 
Ingen ændringer indkommet. 
 

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 
Allan udleverede regnskab til fremlæggelse og gennemsyn. 
 
2019 har været et super godt år. Så vi har heldigvis været godt rustet til coronatiden i 2020.  
 
I forbindelse med corona var der forskellige scenarier – nogle ville gøre, vi kunne risikere at 
lukke og slukke efter 3-4 måneder – så det var ikke aktuelt for RVF. Det er ikke nemt at vælge 
en strategi, der falder i alles smag. men Bestyrelsen valgte – efter nogens mening – en noget 
ufravigelig strategi – og den alene med det for øje, at RVF skulle komme helskindet gennem 
coronatiden. Det syntes vi er lykkedes, så tak til dem, der holdt fast og troede på os. Vi har i 



øvrigt fulgt DRFs opfordring til fastholdelse af medlemmer og betaling – ingen har været 
tvunget til betaling, der er alene lagt op til støtte af klubben. Alle har heldigvis valgt at støtte 
klubben. Tusind tak for det - vi er dybt taknemmelige for hjælpen og støtten fra vores 
medlemmer. 
 
Med hensyn til modtaget lønkompensation, så skal vi tilbagebetale en lille del nu, da vi jo som 
bekendt kunne starte op før end beregnet. Men det er jo kun dejligt.  
  
Lokaletilskud bliver sat ned – vi har fået 100% dækket de sidste 4 år, men nu sættes tilskuddet 
ned til 70% - bliver reguleret pr. 2021. Forskelsbeløbet skal dækkes på anden vis. Det arbejdes 
der på i Bestyrelsen. 

 
 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent. 
 
Maria informerede om, der ingen stigning er i år. 

 
 

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

 
 

7. Valg af bestyrelse: 
 

 Helle B. (modtager genvalg). 

 Maria A. (modtager genvalg). 

 Allan (modtager genvalg). 
 
Der var enighed om genvalg af Helle B., Maria A. og Allan. 
 
Steen har valgt at udtræde før tid, da bestyrelsesarbejdet ikke er foreneligt med arbejds- og 
hjemmelivet. Steen bidrager fortsat gerne med frivilligt arbejde. Bestyrelsen siger tak for 
arbejdsindsatsen for nu til Steen.  
 
Der blev adspurgt i forsamlingen, om der er nogen, der ønsker at stille op. Susanne Wollsen, 
der er mor til elevrytter, stillede op.  

 
På forespørgsel om, hvorvidt der i øvrigt var nogen, der ønskede at stille op, var der ikke andre, 
der ytrede ønske om at stille op til bestyrelsen. Der var enighed om valg af Susanne Wollsen 
som nyt medlem. 

 
 
 
 



8. Valg af suppleanter: 
 

 Lars (modtager ikke genvalg).  

 Rikke H. (modtager genvalg).  
 

Lars har valgt at udtræde, da de ikke længere er opstaldere på RVF. Lars bidrager fortsat gerne 
med frivilligt arbejde. Bestyrelsen siger tak for arbejdsindsatsen for nu til Lars.  
 
Der blev adspurgt i forsamlingen, om der er nogen, der ønsker at stille op. Amalie Christiansen 
stillede op.  

 
På forespørgsel om, hvorvidt der i øvrigt var nogen, der ønskede at stille op, var der ikke andre, 
der ytrede ønske om at stille op. Der var enighed om valg af Amalie Christiansen som nyt 
medlem, ligesom der var enighed om genvalg af Rikke H. som medlem. 

 
 

9. Valg af revisor og 1. revisorsuppleant. 
 
Der blev adspurgt i forsamlingen, om der er nogen, der ønsker at stille op. Caroline Bech 
stillede op som revisor og Jeanette Jensen som suppleant.  

 
På forespørgsel om, hvorvidt der i øvrigt var nogen, der ønskede at stille op, var der ikke andre, 
der ytrede ønske om at stille op. Der var enighed om valg af Caroline Bech og Jeanette Jensen 
som henholdsvis revisor og 1. revisorsuppleant. 
 

 
10. Eventuelt. 
 
Jeanette – kunne godt tænke sig, der kommer en opfølgning her og nu på elevsiden. Skal der 
stadig bruges handsker i stalden, afspritning m.m. – sådan der er ens regler for alle. 
 
Dennis – kom med forslag om, skemaerne med ridetid i hallen bliver aktuel igen her til vinter. 
Giver et overblik og så er man fri for at gå forgæves, fordi der er for mange i hallen på samme 
tid.  
 
Maria A. – informerede om, at informationshæfter til nye opstaldere/ryttere er under 
udarbejdelse. 
 
Pia H. – ønske om, at trailerne står det samme sted. Marie A. svarede, at Bent Ole arbejder på 
sagen. 
 
Maria A.  – vi skal have snakket med B&U om parkeringspladser. Lars oplyste i øvrigt, der har 
været løbende dialog med B&U omkring dette – vi tager med ved genforhandling af 
lejekontrakt.  
 



Maria H. – forespurgte til, om Solvej måske bliver åben for ridning igen. Annemette svarede, at 
det kunne da være dejligt – dog huske på, at grunden til nedlukningen var, der lå klatter på 
Solvej til stor irritation for vejens beboere. Men hvem ved – den dag alle husker klatter i 
ridehallen og på banerne, så kan det da godt være, vi kan åbne Solvej for pony-/hestefærdsel 
igen. I øvrigt ros til alle vedr. klatter i skoven – det er blevet markant bedre. 
 
Mette S.– der er stadig rotter i laden. Helle B. forslog, der skal ryddes op i hjørnet med spåner 
og andet, herunder hesteting, striglekasser m.m. Lars supplerede med, det er vigtigt, vi holder 
opryddet, fejet efter foder m.m. 
 
Maria A. – planen er, spåner, hø m.m. skal indskrænkes til anden plads – måske Duffys gl. boks 
i laden. 
 
Dennis – information ved nye opstaldere, partryttere m.m. FB privat måske – huske at hilse på, 
så alle føler sig velkomne. Maria – forslag om evt. mentorordning ved nye partryttere. Vi skal 
alle huske at styrke sammenholdet – og de private (unge som ældre) skal huske at bidrage.  

 
Ditte – supplerede med, at de har været utrolig glade for den modtagelse, de har fået. Ditte vil 
gerne deltage i mentorordningen og evt. arrangementsudvalg for styrkelse af fællesskabet. 
Maria A. – informerede om, Bestyrelsen har drøftet, at alle udvalg skal drøftes og opdateres 
med evt. nye medlemmer, så mentorordningen tages med her. 
 
Pia H. – kultur, taler vi meget om, mange uden løn løfter mange opgaver, mødding, traktor, 
indkøb m.m. Ledige bokse udgør en ret stor %-del – vi skal huske de nye – de køber fællesskab, 
hvor de skal løfte en opgave, vi er ikke en serviceorganisation. Alle løfter i flok – fællesskab. 
 
Liva – kom med forslag om, at man på ridelejr kunne komme med oplæg om vejen fra måske 
elevrytter til privat ponyrytter og måske op til hest – hun deltager gerne hermed – også 
sammen med Preben.  
 
Jeanette – selvom hun er elevrytter, vil hun gerne bidrage med ”arbejdskraft”, så forslag om, 
oplæg på elevside med opfordring til at deltage i ex. halmballerulning, arbejdsdag m.m. – brug 
FB til information om arbejdet på RVF. Hun vil gerne hjælpe. Maria A.– vi kan altid gøre mere, 
men reelt er der udsendt info via mail, FB, sms m.m. Så selvom vi fortæller til elevhold, vi har 
diverse arrangementer, så er alle jo ikke lige store ildsjæle, men dem, der er, dem skal vi 
selvfølgelig have fat i. Alle er meget velkomne. Det styrker sammenholdet. 
 
Ditte – slå græs under hegnene. Maria A. – vi har indkøbt en klipper til traktoren sidste år. 
Maria A. afklarer med Bent Ole. 
 
Lars – det er planen, vand og strøm bliver ført under vejen til foldene langs Hældager – 
stilstand pga. corona, men genoptages formentlig her efter ferien. 
 



Liva – stævneopdateringer vil hun fortsat gerne stå for, men hun har ønske om, at rytterne selv 
sender relevant information til hende efter endt stævne i stedet for, hun skal rykke herfor. Det 
vil være nemmere. På opfordring vil Liva lave et opslag på FB herom, så alle ved det. 

 
Der fremkom ikke flere forslag under eventuelt. 
 
-o0o- 
 
Mødet hævet – Maria A. 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 Susanne Wollsen. 

 Suppleanter: 
o Rikke Henriksen. 
o Amalie Christiansen. 

 Caroline Bech, revisor. 

 Jeanette Jensen, revisorsuppleant. 
 
 

 
 
 
 

 
 


