
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  

Kristina Iversen 22 54 21 52  

 
 

Undervisere:   

Anja Petersen 22 41 89 28  

Katrine Weis (torsdag og lørdag)   

Sabrina (fredage)   
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Referat opstaldermøde d. 15. juni 2021, kl. 20.00 
 
 

Referent: Ditte 
 

 

Punkt på dagsorden Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer  
Jeanette 

 
2. Jeanette: Opdatering ang. Elevheste og staldpersonale 

Jeanette informere omkring situationen med Karsten. Nanna kommer tilbage 
1/08, men kun med ca. 3 timer om dagen. Rockey får dyrlæge fredag. Elvis er 
rengående dags dato. Messi er klar fra på mandag. Fozca skal byttes til en anden 
pony/hest.  

 
3. Jeanette: Staldvagt henover sommeren (d. 21. juni mangler at blive dækket 

ind) 
Datoen er nu dækket ind 

 
4. Helle: Status på medlemmer og tomme bokse 

Der er 3 private på vej ind.  
To elevryttere kigger efter hest/pony hvoraf den ene formentlig skal indgå i 
elevafdelingen.  
Medlemssituationen er opadgående. Vi er pt. 135 medlemmer. Derudover er 
der kommet nye henvendelser som gør, at vi starter et hold mere op om 
torsdagen.  
Uge 29, 30 og 31 holder elevhestene fri i år. Der er ring og rid i uge 26, 27 og 28 
 

5. Bent Ole: Praktiske informationer vedr. vanding på baner, vand til hestene på 
foldene, hegn m.m. i sommerferien 

• Der skal vandes i ridehallen i sommerferien.  

• Husk vand på foldene - også til elevhestene (inkl. weekenden). Vær OBS 
på om baljerne skal rengøres.  

• Husk at rydde op, feje og tømme skraldespande.  

• Husk at fjerne klatter i gårdspladsen og når vi rider i skoven.  

• Husk at sætte snore foran dørene, hvis vi har dørene åben.  

• Husk at holde højt græs nede langs hegn, så der fortsat er strøm i hegnet. 
Bent Ole fremviser vores nyindkøbte buskrydder. Den står i værkstedet. 

• Rottemanden kommer d. 22. juni. 

• Stalden er åben fra kl. 07.00-22.00, men vi må gerne benytte rytterstuen 
på andre tidspunkter.  

 
 
 
 

 



6. Ditte K.: Info vedr. klubtøj 
Ditte har informeret om klubtøj.  
 
 

7. Stævneudvalget 
Stævneudvalget/aktivitetsudvalget mangler flere kræfter. Gruppen består pt. af 
Lone, Rikke, Line, Ditte K., Pia og Ditte S.  
Kristina og AC går med i gruppen 
Gruppen inviteres med til bestyrelsesmødet d. 19. august. Kl. 19.00 
 

Evt.  

• Rytmen med udluk og indluk: Kristina laver et opslag til tavlen omkring det 

• Når staldgangen fejes, så husk at skovle det op og smid det ud på 
møddingen. 

• Opdateret sommervagtplan hænges op på tavlen sammen med vagtplan 
over weekender. Cecilie står for planen med rullet for aftenfodringer. Vi 
prøver at få dækket helligdage og ferier ind med personale. Men opstaldere 
må gerne byde ind, hvis man kan hjælpe. 

• Fra D. 11. august tager Julie på højskole. Så er det AC der står for Giro 

• Sund fornuft i forhold til gæster i stalden. Men pt. har vi ingen restriktioner 
da forsamlingsforbuddet pt. er så højt.  

• Line spørger til kalkning af stalden som en mulighed. Det er en logistisk 
udfordring da hestene skal være ude indtil det er tørt.  

 
 
 

  
 


