
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  

Nanna   

Isabella   

 
 

Undervisere:   

Anja Petersen 22 41 89 28  

Katrine Weis (torsdag og lørdag)   

Sabrina (fredage)   
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Referat bestyrelsesmøde den 19. August 2021 kl. 18.00 

 
 

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

 

Punkt på dagsorden Ansvarlig 

Fast pkt. 

• Valg af ordstyrer - Susanne 
 

• Godkendelse af referat - Godkendt 
 

• Opfølgning fra sidste møde 
 

o Bent Ole: Anonym donation på 15.000 kr. til en pavillon på den store 
ridebane i foråret. Er den bestilt? Bent Ole oplyser at teknisk skole 
har en pavillon stående. Han har ikke været i Randers for at kigge på 
den endnu, da ridebanen har fyldt meget. Deadline ultimo 
september 
 

o Bent Ole: 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. Er det sat i værk? Anja er informeret 
herom og gør det fremadrettet. 
 

o Allan: Regnskab og referat fra generalforsamling skal underskrives og 
sendes til kommunen. Regnskab er underskrevet. Allan sørger for at 
printe referatet fra generalforsamlingen ud. Skal underskrives inden 
1/09 
 

o Longering på den store udendørsbane: Anja oplyser, at hun fraråder 
det, så længe banerne ikke harves jævnligt. Vi tager det op igen til 
foråret. 
 

o Opfølgning på rykkere fra Landbrugs rådgivning Syd. Bent Ole har 
ikke været deroppe endnu. 

 
 

• Kort info fra Jeanette og Allan 
 

o Der er kommet to nye elevheste dags dato. 
o Der er pt. to heste ude af drift (Rocky og Kenny) 

 
 
 
 

 



• Seneste nyt vedr. personale, herunder også aflønning af personale, Allan 
o Punktet er drøftet. Isabella og Nanna er kommet godt i gang efter 

sommerferien og der er efterhånden ved at komme en god stabilitet 
i arbejdsgangen. Ligeledes er Bent Ole i gang med at oplære Isabella i 
harvning af baner. 

 

• Økonomi, Helle/Susanne 
o Punktet er drøftet 

 

• Medlemssituationen (Helle) 
o Medlemsstatus – 134 medlemmer 
o Nye elevhold/miniputhold – punktet er drøftet 
o Nye opstaldere og ledige bokse  

▪ Gitte og Milla er kommet med Bounty.  
▪ Silver er solgt og flytter inden den 1/9 
▪ Archibald flytter omkring 1/9 
▪ Caroline kommer med en ny hest ca. 1/9. Den skal stå i 

Deinharts boks. 
▪ Med ind og udflytninger er der pr. 1/9 - 3 ledige hestebokse 

og 1 ponyboks 
▪ Helle har haft opstalder rundvisning med Tove, som gerne vil 

have sin hest/heste opstaldet på RVF, så snart hendes 
ejendom er solgt 

▪ Derudover er der en familie fra elevafdelingen, der kigger 
efter pony 

▪ Freja som skulle have været kommet 1/9, kommer ikke 
alligevel.  

 

1. Aktivitets og stævneudvalg – fremlægning af aktiviteter for 2. halvår og godkendelse 
heraf 

a. Opsadlingskursus søndag d. 29/08 - (elevafdeling) 
b. Arbejdsdag er lørdag d. 04/09 kl. 12.30 (Allan er tovholder herpå) 
c. Forårsstævne i 2022 – (alle) 
d. Bowling i efteråret – (privat og parter) 
e. Pudse & Nussedag søndag d. 17/10 - (elevafdeling) 
f. Julearrangement søndag d. 5/12 – (alle) 

 
2. Opstaldermøde, flere har efterspurgt et snarligt – det bliver onsdag d. 08/09-21 kl. 

20.15 
a. Anja holder et indlæg omkring fodring 

 
 

3. Brev fra Ditte/Blis 
a. Punktet er blevet drøftet og Jeanette vender tilbage til Ditte 

 
 

4. Opstaldere (privat og privat/elev kombi), Allan 
a. Punktet er drøftet og der arbejdes videre med det til næste møde 

 

1. Aktivitets
/stævne-
udvalg 

2. Jeanette 
3. Jeanette 
4. Allan 
5. Alle 
6. Bent Ole 
7. Ditte (alle 

pas og 
dokumen
ter på de 
nævnte 
heste er 
indsendt 
til Seges 
d. 20/08. 
Pkt. C: 
Heste-
udvalgtet 

 



 
5. Foldtider, Emma 

a. Et par stykker har forslået om elevhestene kan komme på fold lørdag 
eftermiddagen efter undervisning, så de også har foldtid den dag. Bestyrelsen 
er enige m, at det er en god idé, men at det bliver svært at løfte opgaven på en 
stabil måde. Der er ikke råd til yderligere aflønning af personale. 

b. Derudover blev foldtiden i hverdagen diskuteret  
 

6. Renoveringen af den lille ridebane, Bent Ole 
a. Bent Ole oplyser at banen render op i omkring 60.000 kr. Altså ca. 10.000 kr. 

mere end forventeligt, da materialer er steget i pris siden der blev indhentet 
tilbud første gang + der er kommet ekstra omkostninger.  
 

7. Lovgivning 
a. Den nye dyresundhedslov (AHL Animal Health Law), trådte i kraft 21. april 2021. 

Der sker tiltag i forhold til CHR regler for heste – Seges er kontaktet i forhold til 
om CHR er klar til det. Svaret er fortsat, at CHR registret ikke er klar endnu og 
vi skal holde os opdateret på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

b. Seges er også kontaktet i forhold til de heste vi mangler diverse lovpligtige 
dokumenter på. Seges oplyser at man ikke kan få ejercertifikat på importerede 
heste. Her skal man i stedet registrere dem i DK samt ejerforhold.  

• Foczka mangler vi registrering i dk + udelukkelse fra konsum: Seges 
oplyser at man ikke kan få udstedt ejercertifikat på udenlandske pas, 
men hun bliver registreret i dk og med os som ejer samt udelukkelse 
fra konsum 

• Machiato/Elvis er ifølge Seges registreret korrekt og der er tjekket på at 
han er udelukket fra konsum. Han har udenlandsk pas, så vi kan derfor 
ikke få ejercertifikat på ham. Men RVF står som ejer på ham. 

• Casillas mangler ejercertifikat og sælgererklæring (han har dansk pas) 

• Tianna mangler vi sælgererklæring + registrering i dk + reg. Af RVF som 
ejer 

• De to nyindkøbte heste skal der også laves de lovpligtige dokumenter 
på 

c. Boksstørrelse og loftshøjde (bek. Nr. 1746 af 30/11/2020). Stalden er 
stikprøvevist opmålt. Der er specielt problemer med frihøjden ved Toscana, P. 
og Messi. Derudover er bredden af boksene i elevafdelingen udfordret ved 
nogle af hestene. Anja er informeret og der vil i samarbejde med 
hesteudvalget og de berørte ske lidt om-rokeringer af heste 

 

Sponsor udvalg 

• Der bliver sendt informationsskrivelse ud omkring sponsormuligheder til ca. 19 lokale 
virksomheder. Skrivelsen er gjort klar. Der mangler dog en tilbagemelding fra Ole i 
forhold til hvor mange besøgende vi har på vores hjemmeside (på uge basis) samt 
hvor mange klik vi har til vores facebookside – hvis altså det kan lade sig gøre, at hive 
sådanne data ☺ 

 
 
 
 
 

 



Eventuelt 
1. Hjemmesiden skal opdateres med referater og billeder af heste. 

 
2. Helle har forslået følgende: Springning sættes på pause, da der kun er 3 privatryttere 

tilbage på springholdet om torsdagen og holdet blokere 2 timer i hallen. I stedet vil 
der blive oprettet 4 enetimer, hvor der også vil være mulighed for friridning. Anja har 
tilbudt at undervise i spring engang i mellem om søndagen. I første omgang er det dog 
kun privatafdelingen. Bestyrelsen har vedtaget, at vi holder pause med spring henover 
vinteren. Baggrunden herfor er både for at tilgodese elevhestene i forhold til skader, 
da flere har været skadet igennem det seneste halve år, men også for at give mere 
haltid til friridning for privatrytterne henover vinteren. Til foråret vil vi igen prøve at 
starte springholdene op, da vores to nyindkøbte heste også skulle være godt i gang, så 
de kan aflaste i elevafdelingen. 
 

3. Der vil blive hængt en arbejdsskabelon op på opslagstavlen, så alle kan se i hvilke 
tidsrum der fodres, lukkes på fold m.m. På den måde ved alle hvad de skal gøre i 
tilfælde af behov for hjælp ved sygdom, ferie og lign. 

 
4. Arbejdsdag: d. 04/09, kl. 12.30 – Allan er tovholder på dagen 

 

1. Ole 
2. Helle 
3. Jeanette 
4. Allan 

Punkt til næste møde 
1. Opstaldere (privat og privat/elev kombi), Allan 
2. Sommerferielukning, Susanne 
3. Vi skal have lavet en skabelon på hvordan vi får nogle arbejdsopgaver fordelt ud. 

 

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

• Torsdag d. 16/09 kl. 18.00 

 

 


