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Maria informerede om følgende:
Fra Bestyrelsen side – mange tusind tak for jeres støtte, forståelse og opbakning i perioden, hvor vi har
været udfordret pga. manglende personale. Sygdom kan ingen holde for. Vi har været dækket ind af
vikarer, opstaldere, Bestyrelsen, samt en kort ansættelse af staldpersonale. Belinda er ikke stoppet med
sin gode vilje, men der er et helbred at tage hensyn til, og det har vi alle fuld forståelse for. Vi ønsker
Belinda al held og lykke. Der var indkøbt en gave til Belinda fra RVF, som blev overrakt Belinda.
Belinda fik ordet og takkede for sine 7 år hos RVF, selvom det desværre var for en kort bemærkning her
sidst. Savner RVF.
Maria præsenterede Jeanette – vores tilkaldevikar. Joy er også tilkaldevikar – var ikke tilstede – men
Maria benyttede lejligheden til at sige tusind tak for hjælpen for de ekstra vagter som Joy og Jeanette
har taget. Måske der skal køres flere tilkaldevikarer i stilling. Jeanette fortalte lidt om sig selv – syntes
vi har nogle dejlige heste på RVF, så det er da en rigtig god start.
Maria præsenterede Mille – vores nye staldmedhjælper. Vi fik mange gode ansøgere, men Mille vandt
kampen. Vi glæder os til samarbejdet. Mille fik en flot buket fra RVF. Mille fortalte lidt om sig selv –
har egen hest på Hedensted Rideskole – har redet siden hun kunne gå. Blev færdig som student her i
sommer, og bruger nu tiden på vores heste. Anja og Joy samt Kristina kører Mille i stilling til at varetage
arbejdet i stalden og med vores heste.
Bent Ole fik ordet. Informerede om de nyindkøbte maskiner til græsslåning – den ene er en stor
plæneklipper og den anden – en form for kantklipper – kan klippe under tråden langs foldene. Bent Ole
har testet maskinerne. Planen er, der skal slåes ved arbejdsdagene – det er den røde traktor, der bruges,
og det er meningen, man selv kan køre den røde traktor. Med hensyn til vand på den store ridebane – så
er vi lidt udfordret, da banen ikke er bygget til at tage så meget vand, som vi lige har fået. Det er
klimaforandringer, og Vejle har generelt været hårdt ramt. Der etableres et drænrør, der hvor der var en
stor vandpyt. Indtil vi kan få etableret et drænrør, står der en pumpe på banen – det roder lidt, men det
håber vi, der er forståelse for. Der etableres ligeledes vandhane og strøm til foldene langs Hældager.
Udendørs vand bliver frostsikret fra og med weekenden pga. vinteren. Baljer på foldene skal tømmes
her i løbet af den næste måneds tid og stilles ved den røde traktor.
Amalie spurgte, om græsslåmaskinen kan bruges ved Balles fold, som er meget smal, og det kan den
ifølge Bent Ole.
Rikke spurgte, om der var planer med at omlægge folde – der er ikke græs på Beebobs fold, så de
overvejer selv at investere i græs, men selvfølgelig ikke, hvis der bliver rykket rundt. Bent Ole oplyste,
der ikke p.t. er planer om omlægning af folde. Det blev drøftet, om man evt. kunne lukke to folde af her
til foråret og fræse op, anlægge græs og så lade stå til de er klar. Det blev bemærket, der er store ledige
arealer bag Ottos og Davidoffs folde, så der er også mulighed for at lave yderligere / nye folde der. Bent
Ole og Maria tager en tur på foldene. Nærmere følger.
Mette spurgte til strøm ved Preben og Co´s folde – Lars oplyste, der har været udfordringer. Der
appelleres til, at man hjælper hinanden med strøm på foldene – det er ikke helt tilfredsstillende, man
alene konstaterer, hvorvidt der er støm eller ej på egen fold og så forventer, det bliver lavet. Lars er gerne
behjælpelig, men ønsker også hjælp fra foldejere. Det er i alles interesse, vi har strøm på alle folde. Lars

demonstrerede strømmåler – som også fint beskrevet i vores private gruppe. Den er til fri afbenyttelse.
Vores elhegn skal deles op på en ny måde – der er allerede købt materiale hertil. Det er et spørgsmål om
at finde tiden til at få det hele sat op. En fælles folddag. Mere info følger.
Rikke supplerede med, at udskiftning af nogle af trådene måske også kunne hjælpe med strømmen.
Maria informerede om, at vi i Bestyrelsen har talt om at lave en folddag. Bestyrelsen kan ikke løfte det
selv, vi har brug for hjælp fra alle foldejere. Bent Ole indskød, at det samtidig med folddag er ønskeligt
og smart, hvis der er voksne, der kan hjælpe med at klippe græs langs leddene, så der er styr på strøm
og foldene her til vinterperioden. Amalie ønsker, at Lars så viser, hvad der skal gøres, så der ikke sker
alle de lappeløsninger, der er. Det blev pointeret, at det er af sikkerhedsmæssige hensyn, at strømmen
virker ved foldene. Bent Ole foreslog den kommende weekend eller den efterfølgende til folddag.
Rikke syntes vi på RVF har en Bestyrelse og en flok opstaldere (desværre som regel de samme), der
virkelig kæmper. Men hvordan får vi dem med, der måske ikke yder så megen hjælp? Syntes det er
rimeligt, hver fold er repræsentere – hvis ung, så må mor og far kommer på banen. Vi har jo alle interesse
i og ansvar for, at det fungerer.om.
Tommy supplerede med, at som udgangspunkt skal man sørge for egen fold, men også være behjælpelig
med mindst nabofoldene, ellers fungerer det jo ikke. Vi har et fælles ansvar.
Bent Ole og Lars opfordrer til folddag søndag den 3. november 2019 kl. 12.00. Det er med grenklipper,
plæneklipper, buskrydder – alt skal tjekkes. Mød op og lær, hvordan du tjekker strømmen – få slået på
jeres egne folde, få skiftet tråd, få nu strøm rundt. Vi skal have gjort klar til vinter.
Signe foreslog, man kunne give deadline for, hvornår der skal være slået græs m.m. Det er jo ikke sikkert,
man har mulighed for at møde den 3. november 2019.
Rikke bemærkede, de gule brandbærere, der er giftige for vores heste/ponyer, desværre igen er at finde
på vores folde. Hvis de fjernes nu, så kommer de ikke til foråret – de er gule nu, så de er nemme at se.
Det er en toårig plante, så jo flere vi fjerner nu, jo færre kommer der. Der er jo ingen af os, der ønsker
en syg hest/pony!!! Tag handsker på, når de fjernes, og put dem i en sort sæk, der smides i containeren.
Rikke spurgte, om man måske skulle/kunne tage fat i Vejle Kommune for bekæmpelse. Lars informerede
om, at det så indebærer, der sprøjtes, og så har vi ingen folde til vores heste i ca. 2 måneder. Det er
nemmere, hvis vi selv holder dem nede.
Maria havde følgende generelle punkter:
 Vær OBS på vejret – døren til møddingen SKAL VÆRE LUKKET. Det trækker – tag hensyn
og hjælp hinanden med at huske det.
 Når vi kommer længere hen, så skal der også lukkes vinduer – det er ikke umiddelbart nu, da det
er sundere med luft. Men vær opmærksom for hvis megen blæst, regn m.m., så skal de lukkes.
 Den grå dør mellem staldgangen og ridehallen skal lukkes, når der er omkring -3 grader –
vinduerne skal lukkes før. Bent Ole oplyste, det også er af hensyn til vandrørene.
 Oprydning i stalden og på staldgangen – gamacher, klokker, dækkener – i en pose på boksen
eller hæng på boksen – dog maks. et dækken på boksen.
 Efterlad staldgangene pæne og fejet.
 Stil nu jeres strigletasker ind i jeres egne bokse, når I går ned eller ud for at ride. Hvis I står ved
en andens boks, så tag jeres ting og sæt dem ved jeres egen boks, når I har sadlet op og inden I
går ned eller ud for at ride. Det roder og er svært at komme ud med sin hest/pony, hvis der først
skal flyttes 3 andres strigletasker, skiftesko, jakker, dækkener m.m. Vis hensyn…..
 Af hensyn til staldpersonalet og tilkaldevikarer, så er det et ønske, at det på fodertavlen noteres,
hvis hesten/ponyen har brug for klokker, gamacher eller andet på fold.








Vores heste/ponyer er fulgt af en foderkonsulent fra Pavo, så hvis man beslutter sig for at ændre
sin hest/ponys foder, så informer og drøft med Anja, hvis der skal ske rettelser på fodertavlerne.
Så kan konsulenten også følge med.
Weekendvagten skal fjerne klatter og jævne bokse hos elevhestene. Mille fylder træpiller i
boksene i løbet af ugen, ligesom parter klarer nye træpiller i løbet af ugen.
Elevhestene skal fremadrettet have en spand halm til frokost (var tidligere til aften), men skal nu
være til frokost.
Husk altid at tjekke foderskilte – såvel elevheste som privatheste.
Klatter og hovslag – hjælp hinanden og jer selv – få dem/det nu ordnet.
Når din hest/pony har været løs i hallen, har rullet sig eller andet, så få revet banen m.m.

Bent Ole oplyste, lyset på udendørsridebanen nu er sat til.
Liva oplyste, hun har hørt, det tager længere tid for weekendvagten med træpilleboksene. Hvorfor er
elevhesten i øvrigt sat på træpiller. Maria oplyste, det blandt andet er pga. staldmiljøet/indeklimaet. Det
er lidt en forsøgsordning – indtil videre positivt stemt for det. Dennis supplerede med, det ikke tager
længere tid for weekendvagten. Tommy supplerede med, det ikke er så hårdt fysisk med træpiller – halm
var et slid. Flere bifaldt med det supplerede.
Bent Ole oplyste møddingen ved træpiller bliver mindre – vi ved jo ikke, om det er godt eller skidt, når
møddingen skal køres. Træpilleforbruget er sat op. Der bliver holdt øje med det.
Amalie spurgte til musik i ridehallen. Nogle vil have det højt, andre lavt eller slet ingen musik. Venligst
spørg hinanden og tag hensyn til hinanden. Niveauet skal gerne være for alle.
Steen supplerede med, at der har været et par episoder i ridehallen, hvor der bliver redet tæt på hinanden
ved enetimer. Respekt for hinanden i ridehallen, ikke ride for tæt. Vi er jo alle lige vigtige – og dygtige
på hvert vort niveau. Der skal være plads til alle.
Sofia supplerede til det med musik – selvfølgelig skal der spørges, inden man bare sætter musik på, og
hvis man kommer ned i ridehallen, og musikken spiller, så sig endelig til. Så findes et fælles niveau.
Pia bemærkede, at på RVF løfter vi i flok med de forskellige mange opgaver, der er – syntes, vi er seje
her på rideskolen.
Allan informerede om ny lovgivning omkring mobiltelefoner. Vi kender det med bil, knallert – men det
gælder også hest/pony. Tommy kunne informere om, at det på offentlig vej betyder bøde, hvis man
bliver snuppet. Generelt ikke smart, man rider med mobiltelefon.
Liva gjorde opmærksom på, at vi, hvis vi har lånt hinandens piske, skal hænge dem på plads.
Signe gjorde opmærksom på, at mappen fra undervisning ikke må ligge fremme, når der ikke er
underviser til stede. Overtræder lovgivningen. Skal låses inde, når der ikke er undervisning.

***
Tak til Pia for hjemmebagt banankage.
Mødet hævet i god ro og orden.

