
Referat 
Ordinær generalforsamling 

Rideklubben Vejle Fjord 
Onsdag, den 21. april 2021 kl. 20.00 

 Afholdt ude ved den lille ridebane på RVF. 
 

       
 

1. Valg af dirigent og referent: 
 
Pia H. blev valgt som dirigent.  
Annemette blev valgt som referent. 
 
 
2. Beretning fra bestyrelsen: 
 
Maria, formand, orienterede om følgende: 

 
Det har været et år præget af corona – ramt af flere omgange af nedlukning, ingen undervisning 
m.m. Udfordrende, men som klub under Dansk Rideforbund, så følger vi de regler, der udstikkes. 
Nogle har måske syntes, bestyrelsens beslutninger ikke altid har været som ønsket for én selv, 
men som klub, er vi nødt til at efterleve de retningslinjer, der udstikkes fra Dansk Rideforbund 
og myndighederne. Bestyrelsen har brugt meget krudt herpå – det har været et udfordrende år 
pga. corona – med mange udendørs møder og skriverier fra tidlig morgen til sen aften blandt de 
nuværende bestyrelsesmedlemmer, for at få tingene til at hænge sammen. 
 
Herudover har vi været udfordret på opstaldersiden. Vi havde 5 opsigelser i efteråret, blandt 
andet pga. restriktioner, og herudover desværre et par stykker pga. sygdom. Så på et tidspunkt 
havde vi 8 ledige bokse. På trods af corona og nedlukning er der heldigvis kommet nye 
opstaldere til. Der er stadig ledige bokse, men vi har nu flere henvendelser og fremvisninger, så 
vi tror på, det lykkes med fuld optalderkapacitet igen. 
 
Endelig har vi været udfordret på staldpersonalesiden. Vi har været uheldig med ansatte, men 
så endelig fik vi Nanna ansat, og alt så lyst ud. Desværre for Nanna, brød en gammel skade op, 
som så betød, Nanna nu er sygemeldt. Det blev en stor udfordring at få fodring, udmugning og 
alt andet til at fungere, men vi er kommet igennem med hjælp fra vore altid utrolig støttende 
opstaldere, der ikke har været bange for at træde til trods fuldtidsarbejde ved siden af. En stor 
TAK til alle herfor – uden fælles hjælp og velvilje, var det ikke lykkedes.  

 
En stor TAK til de mange elevryttere, som har bibeholdt og betalt kontingent undre corona. Det 
kan tælles på to hænder, dem der har opsagt. Det siger jo rigtig meget om RVF – der er mange 



der virkelig støtter op om klubben. Tak for det – det er jo det, der gør, vi stadig har en rideskole 
i dag. 
 
Det er ingen hemmelighed, det ikke har været en loppetjans at være i bestyrelsen - det har været 
et halvt fuldtidsarbejde ved siden af fuldtidsarbejde her det seneste år. Det er måske ikke alt, 
der foregår, der kan ses, men der har virkelig været meget, og der kommer mere og mere 
administrativt – alt bliver mere krævende – det er den udvikling, der er i samfundet. Der er mere 
og mere, der skal indberettes til kommunen m.m. 
 
Bestyrelsen siger tak til Kristina for at træde til og blive ansat som staldmedhjælper – så kan vi 
trække vejret der. Der er ligeledes ansat en flexjobber, Carsten. Carstens mødetid er kl. 08.30-
11.30, og hans primære arbejdsopgaver består i at hjælpe med udmugning, fodring, køre wrap, 
mødding m.m. 

 
 

3. Vedtægtsændringer. 
 
Ingen ændringer indkommet. 
 

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 
Allan udleverede regnskab til fremlæggelse og gennemsyn. 
 
Allan indledte med, at år 2020 ikke har været det bedste regnskabsår i klubbens historie. Til 
sammenligning er år 2019 med i det udleverede materiale.  
 
Det vi tjente i år 2019 er det bedste regnskab – i år 2020 har vi underskud. Allan forklarede, at 
det kommer til udtryk ved, der blandt andet har været store personaleudfordringer, flere er kørt 
ind i starten, det koster. Opstaldningsindtægten er faldende pga. dem, der flyttede og stoppede 
pga. sygdom. Herudover er der ekstraordinært taget ud til ridehusbund og køb af hest (Messi). 
Så et dyrt år. Rent likviditetsmæssigt havde vi mange penge i starten af år 2020, så kom corona, 
og det blev dyrt. Men heldigvis var vi velpolstret til corona, blandt andet pga den store hjælp, at 
alle har betalt til klubben under corona - ellers havde vi nok ikke vores klub nu. 
 
Regnskabet år 2021 frem til nu ser mere fornuftigt ud. Der er til dato overskud, og hvordan kan 
det så pludselig se så godt ud. Det skyldes blandt andet rettidig omhu med lønkompensation, vi 
har tegnet forsikring for personale, så vi kan få dækket tabt løn ved sygdom, vi har fået 
sponsorater (de skal dog bruges igen) og vi har solgt en hest (Casillas). Så vi er rimelig 
konsolideret igen efter corona – vi består som klub. Alt har været vendt og drejet af bestyrelsen, 
og nu er vi glade for, det er lykkedes med de beslutninger, der har været taget, og at alle har 
bakket op. Tusind tak. Det har været et lærerigt år – også for bestyrelsen.  

 
 
5. Fastlæggelse af medlemskontingent. 



 
Maria informerede om, der ingen stigning er i år. 

 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget rettidige indkomne forslag.  
 
Der er modtaget et forslag fra aktivitetsrådet. Line og Nanna fra aktivitetsrådet vil informere 
nærmere under punktet eventuelt. 

 
 

7. og 8.  Valg af bestyrelse og suppleanter: 
 

• Helle M. (modtager ikke genvalg). 

• Annemette (modtager ikke genvalg). 

• Bent Ole (modtager genvalg). 

• Amalie (modtager ikke genvalg – skal til at læse videre). 

• Rikke (modtager ikke genvalg – skal til at læse videre). 
 

Herudover er det tidligere annonceret, at Maria A. udtræder af bestyrelsen og som formand,  
da hun går på barsel. 

 
Der var enighed om genvalg af Bent Ole.  
 
Der blev adspurgt i forsamlingen, om der er nogen, der ønsker at stille op. Følgende ønskede at 
stille op: 
 
Dennis (Beebob), Ditte (Blis), Ditte (Saroyan), Ole (elevrytter og hjælper med Belleze), Emma 
(Toscana) og Jeanette (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.  
 
Det er jo dejligt, der er mange, der ønsker at stille op til bestyrelsen. Da der kun mangler 5 nye i 
bestyrelsen, blev der gjort klar til afstemning. Inden det kom så vidt, meddelte Ditte (Blis), hun i 
stedet for at indtræde i bestyrelsen, gerne ville bidrage med anden hjælp i udvalg m.m.  på RVF. 
Der var derfor enighed om valg af Dennis, Ditte, Ole, Emma og Jeanette som nye medlemmer af 
bestyrelsen. 
 
Tak til alle for den store opbakning. 

 
Bent Ole oplyste, han måske om et år går ud af bestyrelsen, så han er lidt på sidelinjen. Planen 
er, Dennis køres i stilling til at overtage Bent Oles opgaver.  

 



Maria sluttede valget af med at sige tak for de mange år i bestyrelsen. 
 
 

8. Valg af revisor og 1. revisorsuppleant. 
 
Der blev adspurgt i forsamlingen, om der er nogen, der ønsker at stille op. Michael Krabbe 
stillede op som revisor. Da Jeanette er valgt ind i bestyrelsen, træder hun ud som 1. 
revisorsuppleant. 
 
Der blev adspurgt i forsamlingen, om der er nogen, der ønsker at stille op. Lars Juhl ønskede at 
stille 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 Michael Krabbe og Lars Juhl som 
henholdsvis revisor og 1. revisorsuppleant. 
 

 
9. Eventuelt. 
 
Der blev drøftet nuværende retningslinjer fra Dansk Rideforbund/myndigheder. Der kan nu 
undervises i ridehal for dem under 18 (eller over 70). Det betyder, man ikke kan gå ud fra, der 
kan rides i ridehallen, så tiderne i ridehallen kan ikke længere reserveres. Undervisning har 
førsteprioritet i ridehallen, hvis der vælges indendørs undervisning – dog husk kun for dem 
under 18 år indtil nyt fra myndighederne.  
 
Dog så vidt muligt foregår al undervisning udenfor. 
 
Maria oplyste, der er ring og rid i ugerne 26, 27 og 28, ligesom Kristina har almindelige 
arbejdsdage i ugerne 26, 27 og 28. For resten af sommerferien bliver der efter generalforsamling 
hængt en staldvagtplan op, hvor hver opstalder skal skrive sig på én blå og én hvid vagt.  
 
Det nye aktivitetsudvalg fortalte om det for sent indkomne forslag. Alle fremmødte syntes, det 
er et rigtigt godt initiativ. Aktivitetsudvalget arbejder på, der laves flere aktiviteter for alle vores 
dejlige elevryttere. Aktivitetsudvalget er allerede godt i gang. 

 
Der fremkom ikke flere forslag under eventuelt. 
 

 
-o0o- 

 
Mødet hævet – Maria A. takkede for det store fremmøde – vi var ca. 30 mennesker samlet, og 
det var en fornøjelse, selvom det blev lidt koldt til sidst – og tillid til Bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 
 



• Jeanette Jensen, formand. 

• Allan Larsen, næstformand. 

• Susanne Toft Wollsen, kasserer. 

• Ditte Liv Sørensen, sekretær. 

• Medlemmer: 
o Ole Berg 
o Dennis Frandsen – er udtrådt af bestyrelsen pr. 17. maj 2021 
o Helle Kruse Brøchner 

 

• Suppleanter: 
o Bent Ole Sørensen. 
o Emma Solee Madsen. 

• Michael Krabbe, revisor. 

• Lars Dahl, revisorsuppleant. 
 
 

 
 
 
 

 
 


