
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsen 
 

Funktion Navn Telefon Mail 
Formand Maria M. Andersen  2829 8402 maria_m_andersen@hotmail.com 

Næstformand Allan Larsen 2372 1802 awlarsen@post.tele.dk 

Kasserer Helle Brøchner 2063 6581 helle.k.brochner@gmail.com 

Kasserer Helle Moustgaard 2679 9193 hellemoustgaard@hotmail.com 

Sekretær Annemette Weis 5122 4583 weis@c-weis.dk 

Medlemmer  Bent Ole Sørensen 2125 8525 bos04@123dk.dk 

 Susanne Wollsen 2441 7380 susanne@wollsen.dk 

Suppleanter Rikke Henriksen 2173 2373 rsg7120@gmail.com 

 Amalie Christiansen 2237 7747 amalie-99@live.dk 

Revisor Michael Krabbe 3034 3000 michael@krabbe.nu 

Revisor Sup. Jeanette Jensen 2248 8181 jeanetteoellgaard@gmail.com 

    
 

Personale: 

Anja 2241 8928  

Nanna 5363 3579  

 

Undervisere: 

Maria 2829 8402  

Amalie 2237 7747  
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Referat opstaldermøde den 4. november 2020. 
 

 

Pga. corona er der indkaldt til opstaldermøde på Skype.  

 

Allan startede op og bød velkommen til fremmødte på Skype. 

 

Status coronasituation:  

Vi følger DRF og de rammer, de sætter for, hvad vi kan og ikke kan – og vi skal følge reglerne for 

idrætsforeninger. Vi følger hele tiden med i, om der er nyt og vil informere herom. Vi håber alle, vi 

ikke kommer i samme situation som i foråret. Derfor vigtigt at følge regler informeret om på FB.  

 

Bent Ole fik ordet: 

Udendørs vand – alt er blevet lukket af, så der ikke sker frostsprængning. Hvis vand ønskes på folden, 

så er det opfyldning med vandkander.  

 

Vinduer – gylden regel – hvis frostvejr, så lukkes vinduer – også i elevafdelingen – ligesom den grå 

dør ned til ridehallen og den sorte dør ud til laden begge lukkes.  

 

Vandet i ridehuset lukker Bent Ole af, når der bliver behov for det.  

 

Rotter – det er det samme firma, der de seneste 20 år har passet fælderne. Det er med B&U nu 

besluttet, vi selv fremadrettet står for, der sker tilsyn med fælderne. Bent Ole har haft møde med 

firmaet og er ved at indhente pris på, hvor ofte de skal komme, hvor mange fælder, vi skal have m.m. 

Vi er fuldt opmærksom på, der lige p.t. er mange, og vi er i gang med at gøre noget. Det er et generelt 

problem i hele Vejle. Husk I alle kan hjælpe ved at huske at feje i foderrummet og ikke lader foder stå 

åbent og tilgængelig for rotterne. Husk oprydning. 

 

Møddingen – containeren er på prøve – og vi er allerede blevet overrasket over, hvor meget, vores 

mødding fylder i containeren. Lige p.t. kan vi ikke selv køre mere ind, så lågerne er lukket – 

afsmidning sker til højre for containeren – ikke til højre på møddingen. Dennis sørger for med 

traktoren at fylde containeren, og når den er fuld, så bliver den tømt. Når den er tømt, så står den med 

rampe og åbne låger igen, og så er det containeren, I igen skal benytte.  

 

Halm – kommer på lørdag. Tidspunktet kendes ikke endnu, men info følger via FB. Der skal bruges 

ca. 3 mand. 

 

Spørgsmål: 

Pia – mere lys ved containeren ønskes.  

 

Nanna – har talt med Jesper og rykket for lys ved containeren m.m. Så der sker snart noget. 

 

 

Susanne fik ordet: 

Den nye tavle ved rytterstuen og på staldgangen er ordnet. Der er hængt lidt nyt op – blandt andet 

information til nye medlemmer. Der er lavet overskrifter på tavlen ved rytterstuen, for at den bliver 

mere overskuelig. Sig til, hvis der mangler noget. Der bliver hængt to-do liste op – planen er, der her 

skrives, hvad der skal laves, og så kan man melde ind. 

 

Susanne tager lidt over på klub-modul for Helle – så fremadrettet tilmelding og afmelding til Susanne. 

 



Spørgsmål: 

Rikke – er ofte på RVF om eftermiddagen – om mandagen kommer holdet kl. 16 allerede kl. 15 – lidt 

problematisk pga corona og forsamlingsforbuddet i privatafdelingen, da de går rundt på RVF. Er der 

kontaktpersoner til dem?  

Helle B. svarede på spørgsmålet, at pigerne kommer med bus, så de møder tidligere ind, for at det kan 

passe. Da det p.t. er koldt at vente udenfor, så skal de bare have at vide, de gerne må være indenfor, 

men de skal blive i elevafdelingen. Evt. sæt snoren op, der er ved halmen/Tottis boks, så de kan se, 

hvor afdelingerne skiller – der her også seddel på væggen, så man kan se, afdelingerne skiller her. Men 

hjælp dem med at forstå situationen og vigtigheden heraf.  

 

 

Allan fik ordet: 

Vi har kigget på økonomien – lokaltilskud sættes ned pr. 01.01.2021. Vi mister mellem 30-35.000,00 

pr. år. De penge skal vi jo finde et sted. Vi har været ved at sammenligne priser og undervisningstid 

med nærliggende rideskoler, og vi ligger i den billige ende rent prismæssigt og med længere ridetid. Så 

en lille prisstigning kan helt klart forsvares. Prisstigningen varsles med opstart pr. 01.01.2021. Prisen 

for undervisning for både elev- og privathold sættes op med kr. 60,00 i måneden. Indtjeningen skal så 

gerne dække mistet lokaletilskud samt de ekstraomkostninger til rengøring, sprit, værnemidler m.m., vi 

har fået i forbindelse med corona. Der sker løbende evaluering. 

 

Pavo pony sættes op med kr. 50,00 pr. måned og hest ned med kr. 50,00 pr. måned – det vil sige alle 

nu betaler det samme, nemlig kr. 400,00 for Pavo pr. måned. 

 

Lejekontrakten udløber 31.12.2020 – Bent Ole og Allan har afholdt møde med B&U om fornyelse af 

lejekontrakten med en løbetid på 10 år. Mødet forløb godt, og vi afventer p.t. udkast til lejekontrakten 

fra B&U, men har selvfølgelig forventning om, det hele falder på plads.  

 

Vi har i Bestyrelsen drøftet, det kunne være dejligt med en ny rytterstue. Så fra tanke til handling har 

vi udarbejdet og indsendt en ansøgning til Kommunen med ønsker og planer for en ny rytterstue, 

således vores nuværende rytterstuen bliver til sadelrum, og udenomsarealet, hvor man nu sidder og 

kigger på, bliver til ny rytterstue – lukket og opvarmet. Projektet er til en halv million kroner – det er 

rigtig mange penge – vi ved ikke, om det kan lade sig gøre, men vi giver maks. gas på ansøgningen – 

og krydser fingre herfor. Det kunne være så dejligt for vores rideklub, som jo lige p.t. har ca. 125 

medlemmer, at vi også har dejlige indendørs faciliteter. 

 

Spørgsmål: 

Kristina – Stigningen, er det for alt eller kun for undervisningen.  

Allan svarede på spørgsmålet, at det var for undervisningen og gældende for både privat- og elevhold. 

 

Pia H. – Stævneudvalget spørger, om der må afholdes juleafslutning i december.  

Allan svarede på spørgsmålet, at i år må vi desværre aflyse vores vanlige hyggelige juleafslutning pga. 

corona og forsamlingsforbuddet.Vi håber, vi kommer stærkt igen i 2021. 

 

 

Amalie fik ordet: 

Klubtøj – Det er ved at blive undersøgt, om vi kan få klubtøj med logo på ryggen. Der er taget kontakt 

til Foder og Fritid i Horsens – de er nye på markedet med hesteudstyr, og derfor vil de gerne være med 

til at lave en god aftale, så vi kan købe tøj til favorable priser. Der er ved at blive indhentet tilbud på en 

fleecetrøje, dunjakke og en vest. Mærket er Kingsland Classic. Det forventes, der kommer en aftale i 

hus og gerne her inden jul, så tøjet evt. kan bruges til julegaver.  

 



Gitte – spurgte, om man havde overvejet evt. at spørge SportDirect, om de kan levere logotøj – altså et 

lidt billigere alternativ. Nogle vil måske syntes, Kingsland er for dyrt, også selvom vi forhåbentlig kan 

købe det billigere som klubtøj.  

Amalie svarede på spørgsmålet med information om, at der ikke lige p.t. er andre i spil, men 

informerede om, at Foder og Fritid også har mærket HKM som jo kunne være et alternativ. Dette tages 

med i betragtningen – nærmere følger, når aftalen er i hus. 

 

 

Allan fik ordet:  

Hvis ikke yderligere spørgsmål, så slutter vi Skype-mødet. Der fremkom ikke yderligere spørgsmål – 

så mødet blev sluttet med stor ros til alle for at huske mundbind og vise hensyn samt tage så godt imod 

og følge de udstukne retningslinier.  

 

God aften til alle. 

 

Skype-mødet hævet. 

 

 

NB:  

Vi har efter mødet modtaget god feedback på Skypemødet, at teknikken virkede, og at mødet var 

konstruktivt. Tak for det😊 


