
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestyrelsen 
 

Funktion Navn Telefon Mail 

Formand Jeanette Jensen  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  oleberg@icloud.com  

 
Dennis Haugaard 
Frandsen 

22 77 50 50 
dennishaugaardfrandsen@gmail.com  

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

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

    

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 bestyrelsesmøde den 05. maj 2021 

 
 

Referent: Ditte 
Deltagere: Emma, Ole, Bent Ole, Jeanette, Ditte, Dennis, Allan, Helle, Susanne 
Afbud:  
Kaffe/kage: Bent Ole og Susanne 
 

 

Punkt på dagsorden Ansvarlig 

Fast pkt. 
1. Valg af ordstyrer – Allan 

 
2. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde – referatet er godkendt 

 
 

3. Kort info fra Jeanette og Allan 

• Covid-19 er ved at slippe stille og roligt. Det betyder, at der igen kan 
lempes lidt på kravene til undervisning og antal i stalden. Allan har lagt et 
opslag op omkring det på både den private og medlems Facebooksiden.  
 

• Derudover oplyser Allan, at vores staldpersonale tit bliver spurgt, om de vil 
tjekke vind & vejr, dækkener m.m. Det gør at vores staldpersonale til 
tider kan have svært ved at nå de obligatoriske opgaver. Vi appellere igen 
til, at vores personale får arbejdsro, så de ikke opholdes med snak.  

 
 

• Der er sat nyt hegn op ved den store ridebane, da det gamle var råddent.  
 

4. Økonomi, Helle/Susanne 

• Susanne og Allan har haft møde med Helle Moustgaard (tidligere kasser) 
omkring banken. Helle M. har stadig, som den eneste adgang til banken. 
Det skal laves om, så Susanne får adgang til banken 
 

• Vi skal have betalinger m.m. mere automatiseret, så det kan spare Helle B. 
og Susanne for tid.  

 
 

5. Medlemssituationen (fast punkt fremadrettet) – ikke diskuteret på mødet i 
dag 

 
 
 
 
 

4. Susanne 



1. Bestyrelses profil + Udvalgs organisering – Opgaver, ansvarsfordeling og 
kommunikation, Allan 

• Helle B. vil fortsat gerne have tilknytning til hesteudvalget. Hesteudvalget 
består fremadrettet af: Helle B., Anja, Maria A., Jeanette og Ditte.  
 

• Allan har lavet et oplæg til opgave og ansvarsfordeling. Bestyrelsesgruppen 
har godkendt det. Opgavefordelingen bliver hængt op i stalden, så alle kan 
se hvem de skal gå til ved spørgsmål, idéer m.m. 

 
 

3. Drøfte personalesituationen og den daglige drift og ledelse 

• Punktet er drøftet 
 
4. Brev fra Lykke 

• Gode input. Allan kontakter Lykke. 
 
5. Hvordan får vi nye opstaldere? 

• Helle oplyser at Conni Petersen har sagt ja tak til en boks (ude i laden). 
Derudover har Helle også en rundvisning på lørdag med en mulig ny 
opstalder. 
 

• Anja har forslået følgende til bestyrelsen: Weekend vagter erstattes med en 
aftenfodring, således at opstaldere har én aftenfodring ca hver 14. dag i 
stedet. Det kræver, at vi kan sælge weekendvagterne. Dette forslag arbejdes 
der videre i. Bent Ole forslår, at der laves en plan for min. 3 mdr. ad gangen.  
 

• Jeanette forslår én-dags parter, hvor der kan nusses lidt ekstra om hestene – 
tages op i hesteudvalget. 

 
 

• Nye billeder og evt. video af stedet og opstaldere. Ole arbejder videre i det, i 
forhold til GPDR m.m. 

 
 

6.Praktisk information 
 

• Bent Ole har informeret om, at der er kørt møg ud bag ved foldene fredag d. 
23. april 2021. Vi er tilknyttet et landbrugscenter, som har vejledt til hvor 
møddingen skulle køres hen. Der bliver ikke brugt kunstgødning, da vi sparer 
en del penge ved at bruge vores eget naturlige gødning.  
 

• Bent Ole oplyser, at jorden og bygningerne er lejet af skolehjemmet med en 
10 årig kontrakt. Lejemålet er lige blevet forlænget og løber frem til år 2030. 
Vi er derfor forpligtiget til, at jord og bygninger vedligeholdes. 
Skolehjemmets pedel kommer derfor engang imellem med en række 
opgaver, som skal udbedres. Vi skal overholde kontrakten og derfor skal de 
forskellige tiltag laves.  

 

• Amalie har sørget for, at der er givet ormekur torsdag d. 22. april 2021 til de 
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heste der var berørt 
 

• Helle B. har informeret om at Messi er behandlet for utøj lørdag d. 24. april 
2021 

 
7. Skadedyrsbekæmpelse, status herpå, Bent Ole/Dennis 
 

• Bent Ole oplyser, at der er bestilt eksternt skadedyrsfirma (entreprenør firma fra 
Højen) til uge 18. Derudover har han selv sat nogle fælder op. Han har fanget en 
enkelt rotte.  

 
 
8. Webside/IT, Ole 

• Ole vil lave et videoopslag til hjemmeside og Facebook samt nye billeder 
 
 

9. Overveje udskiftning til nyt IT system 

• Ole arbejder på, om vi kan videreudvikle på klubmodulet, så vi kan fortsætte i 
det program. 

 
 
10. planlægge opstaldermøde (inden sommerferien) 

• Afholdes tirsdag d. 15. juni kl. 20.00 
 

Sponsor udvalg 

• Her er ikke nyt 
 

 

Aktivitets & Stævneudvalg - godkendelse af datoer samt hvem gør hvad i forhold til 
invitation og tilmelding 

• Bestyrelsen bakker op om de arrangementer der er forslået indtil videre. 
Samtidig er det diskuteret intervallet af arrangerementer fremadrettet, så vi 
også tilgodeser privatrytterne. 

 

 

Eventuelt 

• Der bliver oprettet en gmail konto – Ole står for det. Her bliver alt 
gemt (fakturarer, mails, referater m.m.).  
 

• Referater hænges fremadrettet op på opslagstavlen, så snart referatet 
er godkendt – Ditte Sørger for det 

 
 

• Helle oplyser, at Kristina har forstuvet sit knæ pga. glatte stier ned til 
foldene. Bent Ole bestiller noget stabilgrus, der kan lægges hen til 
foldene 
 

• Helle oplyser, at Anja har fået et tilbud på Krafft foder, som er 1,18 kr. 
billigere pr. kg. – tages med videre i hesteudvalget 

 
 

 



• Staldvagt (Kristi Himmelfartsdag) har Julie (Giro). AC tager vagten (hun 
har forældrenes underskrift på, at hun må påtage opgaven, da hun er 
under 18 år) 
 

• Ole skal være administrator på Facebook 
 

• Lønkompensations afslutningsskema skal udfyldes og sendes ind inden 
medio juni 

 
 

• Bent Ole, Dennis og Michael reparere de hvide dressurstøtter oppe på 
den store ridebane. 
 

• Der skal nyt vandingsanlæg op på den store ridebane.  
 

 

• Bent Ole oplyser at den lille ridebane koster mellem 30.000 og 40.000 
kr at få lavet (dræn, stenmel og ridebane sand). Anja’s mand vil gerne 
hjælpe til med at lave det. Dette pkt. tager vi med på næste møde. 
 

• Dennis: Hegn ved elevhestene – Dennis forslår en folddag hvor hegnet 
bliver gået igennem. Denne opgave tages med til arbejdsdagen 

Punkt til næste møde 
1. Den nye dyresundhedslov (AHL Animal Health Law), trådte i kraft 21. april 2021 
2. Lovgivning, opfylder forholdene på stedet de gældende bestemmelser (bek. Nr. 

1746 af 30/11/2020) 
3. Forbedring af den lille ridebane. 

 

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

• Næste møde er torsdag d. 10. juni kl. 19.00 

 

 
 
 
 
 

  


