
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 bestyrelsesmøde den 10. juni 2021 kl. 19.00 

 
 

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

 

Punkt på dagsorden Ansvarlig 

Fast pkt. 
1. Valg af ordstyrer  

 
Bent Ole 
 

2. Godkendelse af referat 
 
Godkendt 
 

3. Opsamling på ekstra ordinært bestyrelsesmøde afholdt d. 17. maj 2021 
 
Punktet er drøftet 
 

4. Opfølgning fra sidste møde 
 

a. Forbedring af den lille 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.  
 
Der er søgt penge til forbedringerne ved NRGI (15.000 kr.), 25.000 kr. ved 
Dansk Ride Forbund og 10.000 kr. Sydbank Fonden.  
 
Det er på mødet besluttet at banen skal laves uanset om vi får pengene 
eller ej. 
 
Derudover har vi i foråret modtaget en anonym donation på 15.000 kr. til 
en pavillon på den store ridebane, så vores underviser kan stå i læ. Bent 
Ole sørger for det. 

 
5. Kort info fra Jeanette og Allan 

 
Kristina er deltids sygemeldt og arbejder foreløbigt 1,5 time om dagen 
(uge 23, 24 og 25). Uge 26 tager Jeanette. 
 
Fozca er stadig ude af drift pga. ryggen. Elvis er halt, Rocky er halt og 
Messi er i gang med genoptræning. Hesteudvalget skal kigge på hvordan 

 



vi får tingene til at hænge sammen og komme med et oplæg til 
bestyrelsen. 
 
Der er forslået, at man kunne lave en opgaveliste og hænge på 
opslagstavlen, så forældre kan byde ind med de opgaver de kan hjælpe 
til med.  
 
Bestilling af wrap og træpiller skal fremadrettet håndteres af Anja, som 
en del af de opgaver hun laver om fredagen. Bent Ole snakker med Anja 
herom.  
 
 

6. Økonomi, Helle/Susanne 
 
Susanne og Helle B. har nu adgang til kontoen. Der står ca. 130.000 kr. på den 
ene konto og ca. 50.000 kr på den anden konto.  
Nogle er vores vedtægter skal ændres inden næste generalforsamling. Der skal 
b.la. kigges på §9 i vedtægterne. 
 
Regnskab og referat fra generalforsamling skal underskrives og sendes til 
kommunen. Allan sørger for at printe det ud, så vi kan få det underskrevet. 

 
7. Medlemssituationen  

 
Helle B. oplyser, at vi har fået 25 flere medlemmer siden 14. april 2021 og vi er 
nu oppe på 135 medlemmer dags dato. Der er yderligere et par stykker på vej 
ind.  
 
Opstalder situationen: 1/09-21 kommer Freja Kjærgaard. Hun har betalt 
depositum for sin boks. Ditte Maria Andersen kommer 27/06-21. Liva kommer 
tilbage med Preben i perioden d. 26/06-21 til 04/08-21.  
Anja og Helle har haft møde med en elevrytter (Caroline) og hendes forældre, 
som gerne vil have hest/pony.  
Derudover har de haft møde med en anden elevrytter/forældre, som også kigger 
på pony. Deres tanker er, at de gerne vil indgå i ordningen med privat og udlån 
til rideskolen.  
Derudover har Helle haft en forespørgsel fra én mulig opstalder, som søger efter 
en islænder.  

 

1.Oplæg fra Ditte Krabbe på tøj (hun deltager på mødet). Allan; linket du sendte virker 
ikke  
 
Ditte K. og Jeanette går videre med eksempel 3. De finder et par piger i stalden der kan 
hjælpe med farvevalg. 
 
2. Praktisk information 

• Hesteudvalget har haft møde med en konsulent fra Krafft foder og det blev 
besluttet, at vi kører over på den blanding der hedder  Krafft Groov Original. Fra 
lørdag d. 12. juni 2021 er alle heste på Pavo kørt over på Krafft. 

1. Jeanette
/Ditte K. 

2. Hesteud
valget 

3. Jeanette
/Bent 
Ole/Ole 

4. Helle B. 
5. Ditte 



3. Seneste nyt vedr. personale 

• Personalesituationen er drøftet 
 

4. Bemanding af vagter henover sommeren og efter sommerferien 

• Punktet blev drøftet og vi er tæt på at være i mål med den endelige vagtplan. 
5. Lovgivning 

• Den nye dyresundhedslov (AHL Animal Health Law), trådte i kraft 21. april 2021. 
Der sker b.la. ændringer på hestepas området mht. udelukkelse fra konsum. Alle 
pas er gennemgået af tidligere formand Maria, så der er styr på det. Derudover 
er der ændringer i forhold til CHR regler for heste – her er der ikke noget helt 
klarlagt endnu. Ditte S. vender tilbage når hun hører nærmere om de nye regler. 

• Lovgivning, opfylder forholdene på stedet de gældende bestemmelser (bek. Nr. 
1746 af 30/11/2020) – Fokus (boksstørrelse og loftshøjde ved de store heste) 

 
 

Sponsor udvalg 

• Her er ikke nyt 
 

 

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

1. Rammer for aktivitets,- og stævneudvalg – punktet tages næste gang. 

 

Eventuelt 
1. Vi får flere ungheste ind, hvilket betyder, at der er et øget behov for tider til 

longering. Bent Ole forslår følgende: Hesteudvalget snakker med Anja om 
muligheden for at benytte den store ridebane til longering uden at ødelægge 
den. På den måde er der mulighed for longering på flere områder, hvilket 
forhåbentligt kan gøre det lettere at få en plads samtidig med at vi skåner alle 
baner. 

2. Bent Ole oplyser: Landbrugs rådgivning Syd som laver vores EU tilskud har sendt 
samme regning flere gange i træk. Bent Ole har taget fat i dem og de erkender at 
de har lavet en fejl. Men beløbet stemmer ikke helt overens. Bent Ole skal 
derfor bruge regnskaber for 2020 samt oversigt over regninger der er betalt i 
2020. Han har møde med dem d. 22/06-21 

3. Helle oplyser, at man fremadrettet betaler 500 kr. i depositum for nøgler 
4. Vi har fået for mange penge i lønkompensation, Vi har fået 53.000 kr. men skulle 

kun har skulle have 48.000 kr. det betyder at vi får en regning på 5.000 kr. herpå. 
5. Opstalder møde d. 15. juni 2021 kl. 20.00 – Helle B. laver et opslag på FB. 

Jeanette laver dagsorden til mødet 
 

1. Hesteud
valget 

2. Bent 
Ole 

3. Helle 
4. Helle 
5. Jeanette

/Helle 

Punkt til næste møde 
1. Rammer for aktivitets,- og stævneudvalg – punktet tages næste gang hvor 

aktivitetsudvalget inviteres med 

 

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

• Torsdag d. 19 august 2021, kl. 19.00 

 

 
 

 


