
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestyrelsen 
 

Funktion Navn Telefon Mail 

Formand Jeanette Jensen 22 48 81 81 jeanetteoellgaard@gmail.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 Susanne Wollsen 24 41 73 80 susanne@wollsen.dk  

Sekretær Ditte Liv Sørensen 22 31 78 96 ditteliv@gmail.com  

Medlemmer: Ole Berg 53 60 19 37 oleberg@icloud.com  

 Bent Ole Sørensen 21 25 85 25  bos04@123dk.dk 

Suppleanter Emma Solee Madsen 31 62 68 22 emma.solee@hotmail.com  

    

    

Revisor Michael Krabbe   

Revisor Sup. Lars Dahl   

    

 
 

Personale:   

Anja Petersen 22 41 89 28  

Nanna   

Isabella   

 
 

Undervisere:   

Anja Petersen 22 41 89 28  

Katrine Weis (torsdag og lørdag)   

Sabrina (fredage)   
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Referat bestyrelsesmøde den 24. september 2021 kl. 19.00 

 
 

Referent: Ditte 
Deltagere: Allan, Bent Ole, Ole, Helle, Jeanette, Emma, Susanne og Ditte 
Afbud:  
 
 

 

Punkt på dagsorden Ansvarlig 

Fast pkt. 

• Valg af ordstyrer – Susanne 
 

• Opfølgning fra sidste møde 
 

o Opfølgning på rykkere fra Landbrugs rådgivning Syd. Bent Ole har 
møde med dem torsdag d. 23/09-21 – Mødet er blevet udskudt igen 
på ubestemt tid. Der er ikke kommet flere rykkere. (punkt afsluttet) 
 

o Vedligeholdelse af bygninger – herunder også briefing fra mødet 
med Vejle Kommune vedr. lokaletilskud 

▪ Ole Informerede omkring mødet med Vejle Kommune. Som 
udgangspunkt bliver RVF ikke økonomisk berørt af den nye 
tilskudsfordeling.  

▪ Vedr. vedligehold af udvendige bygninger har vi været i 
kontakt med børn og unge udvalget ved Vejle Kommune. Ole 
og Allan holder møde med Børn og unge Centeret snarligt, for 
at få en god dialog. Vi håber, at vi kan få lavet en aftale, der 
er mere ligeligt fordelt i forhold til vedligeholdelsen af det 
udvendigt. 
 

o Opdatering af hjemmesiden, deadline var uge 39. Allan oplyser at 
referater er lagt på siden. Foder samt pris på foder skal tilrettes. 
Hestene skal opdateres og der skal tages billeder af de elevheste der 
ikke ligger derinde. Allan er ansvarlig for at få lagt billeder og tekst 
op. Helle hører Mathilde om hun har tid til at hjælpe med at tage 
billeder og skrive lidt tekst til hver hest. 

 

• Kort info fra Jeanette og Allan 
o Pkt. 1-6 

• Seneste nyt vedr. personale 
o Nanna har opsagt sin stilling pr. 31/12. Der er givet besked herom på 

den private FaceBook gruppe. Vi har drøftet mulighederne for 
erstatning af Nanna og der er et par forslag som der arbejdes videre 
med. Der bliver lavet et offentligt opslag vedr. endelig beslutningen.  

 

• Økonomi, Helle/Susanne 
o Susanne har informeret omkring økonomien.  

 

 



 

• Medlemssituationen (Helle) 
o Pt. 142 medlemmer 
o Der er 5-6 elever på venteliste, men vi kan ikke tage flere ind før vi 

har vores heste kørende igen. Carlos er pt. taget ud af 
undervisningen. Derudover har vi haft et par heste med hovbylder. 

 
1. Børn og unge centeret/Vejle Kommune: Etablering af naturområde (stier 

omkring søen, ponyer og får/geder) – seneste nyt 
o Bent Ole informerer omkring projektet. Der bliver sat skilte op ved 

indgangene til foldene, så folk er informeret om, at det ikke er RVF 
der er ansvarlige for dyrene. Der vil på skiltene stå hvem der skal 
kontaktes ved spørgsmål m.m. 
 

2. Strøm i hegn 
o Bent Ole har været rundt og vedligeholde hegn på elevfoldene. Han 

ændrer på strømkasserne, så foldene bliver delt op. Vi håber at det 
kan give strøm rundt til alle folde. 
 

3. Undervisning (punktet tages med til næste møde) 
o Bestyrelsen vil arbejde videre med reglerne for undervisning og 

hvordan man tolker om det er undervisning eller ej der gives, hvis 
man hjælper andre. Vi opfordre i mellem tiden til at der tages hensyn 
til andre ridende og at der skal være plads til alle uanset niveau. 
 

4. Hvordan sikre vi et sundt ”miljø” / kultur – følgende er blev drøftet: 
o Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø  

 
o Klar kommunikation til opstalderne.  

 

• Foldtid er mellem 2 t 45 min - 3 t 15 min. 
o  Hestene lukkes ud fra kl. 7.45 

 

• Fordringen forgår alle dage ud fra følgende (hverdag, weekend 
eller helligdage): 

o Morgen: Der bliver wrappet fra kl. 07.15 
o Middagsfodring: Der bliver wrappet fra kl. 11.45.  
o Aftenfodring er kl. 19.00 – plus / minus 1 time 

  
o Vi skal være mere tydelige med vores værdigrundlag m.m. til nye 

medlemmer (punkt til næste møde) 
 

5. Genbehandling for orm: Giro skal tjekkes igen om 2-4 uger – hvem står for 
det (ejer eller RVF)? 

o Ejer har selv ansvaret herfor 
 

6. Bund hos elevhestene 
o Træpillebundene er hårde for sålerne i hoven. Vi har en lønramme på 1,5 time, 

hvor Isabella skal nå at ordne alle bokse. Det kan fysisk ikke lade sig gøre, at 

1.xx 
2.xx 
3.xx 
 



ordne boksene anerledes på den tid. Smeden har anbefalet at iblande spåner, 
da spåner er knap så hård for hovene. På mødet blev det aftalt at vi køber en 
palle spåner hjem for at prøve det af om bundene bliver blødere, hvis vi 
blander spåner med træpiller.  
 

 

Sponsor udvalg 

• Vi skal have fundet en anden, der vil tage over på sponsoropgaven, da Brian ikke har 
tiden til opgaven. Punkt skal med på opstaldermødet. 
 

 

Eventuelt 

• Vi har drøftet driften af Carlos. Ole arbejder videre med ham en uges tid mere. Anja 
og Ole holder en løbende dialog omkring udviklingen af ham. 
 

• Næste opstaldermøde bliver onsdag d. 15/12 kl. 20.15 (Bent Ole sørger kaffe og kage) 
 

• Der er pt. 34 tilmeldte til Blue Horse show   
  

• Der er pt. 76 tilmeldte til vores julehygge arrangement – grundet omstændighederne 
har vi aftalt at vi vil kræve fremvisning af coronapas incl. børn. Vi skal være i hallen, så 
vi kan sidde med god afstand. Bent Ole hjælper med borde og stole. Helle og Bent Ole 
vil gerne hjælpe med at tjekke coronapas. 

 

• Pt. er stalden i karantæne da Fadell er syg, formentlig med en virus. Vi er underlagt 
karantænen indtil der er svar på prøverne. Jeanette har kontakt til Ditte-Marie i 
forhold til tidshorisonten. Emma skriver ud på facebookgruppen  

 

1.  

Punkt til næste møde 
1. Skabelon til uddelegering af arbejdsopgaver, Susanne 
2. Tlf. nr. til pårørende i tilfælde af ulykker 

 

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

• Tirsdag d. 18/01-22 kl. 18.00 

 

 


