
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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Dagsorden bestyrelsesmøde den 16. september 2021 kl. 18.00 

 
 

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

 

Punkt på dagsorden Ansvarlig 

Fast pkt. 

• Valg af ordstyrer – Bent Ole 
 

• 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. Bent Ole har købt én som kommer fredag d. 
17/09-21 

 
o Opfølgning på rykkere fra Landbrugs rådgivning Syd. Bent Ole har 

møde med dem torsdag d. 23/09-21 
 

• Kort info fra Jeanette og Allan 
o AC er kommet hjem sygehuset igen, men må ikke lave noget de 

næste 4 uger. Hendes første weekendvagt er dækket af og det 
samme er hendes fodervagter.  

o Jeanette har møde med weekendgruppen, Isabella og Nanna i 
forhold til dækning af ferie og længere frem (til og med januar) 

o Rocky og kenny er klar igen. Det går godt med Tornado og Carlos. 
Dog er Tornado ramt af ringorm og noget forkølelse 
 

• Seneste nyt vedr. personale 
o Der er ikke nyt 

 

• Økonomi, Helle/Susanne 
o Allan har informeret omkring økonomi 
o Der er møde med kommunen vedr. lokaletilskud – Helle, Ditte og 

Jeanette tager til mødet tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 15.30 
 

• Medlemssituationen (Helle) 
o Dags dato er der 140 medlemmer 
o Der kommer muligvis en ny opstalder pr. 1/10 

 

 

 
1. Opsamling på opstalder mødet, Emma/Jeanette 

• Punktet er drøftet 
 

1. Jeanette 
2. Emma/Ole 
3. Ditte (pkt. 
a), Bent Ole/ 



2. Sikkerhed – regler/retningslinjer, Jeanette 

• Klubbens retningslinjer: Det er forældrenes ansvar, at man har godkendt 
sikkerhedsudstyr. Emma laver et oplæg vedr. retningslinjerne – både til 
hjemmesiden og til velkomstmailen. Ole lægger det op på hjemmesiden. 

 
3. Lovgivning/besøg af Fødevarestyrelsen, Ditte 

Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg. Besøget gav ingen anmærkninger, men 
vi er blevet vejledt på nogle områder. 
 

a. Den nye dyresundhedslov (AHL Animal Health Law), trådte i kraft 21. april 
2021. Vi er nu registreret i CHR og har CHR nr. 63988 (se billede nederst). Vi 
kan endnu ikke registrere antallet af heste i CHR eller flytninger.  

 
b. Boksstørrelse og loftshøjde (bek. Nr. 1746 af 30/11/2020). Stalden er 

stikprøvevist opmålt. Der er specielt problemer med frihøjden ved de høje 
heste i nogle dele af stalden. 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 
hvilket allerede er i gang. Toscana er allerede flyttet i laden. Derudover er P. 
blevet flyttet til en boks med mere frihøjde. P. kan desværre ikke stå i laden, 
da hun stresser og risikere at komme til skade. Derudover bliver Casillas 
flyttet. Til foråret vil Bent Ole og Ditte sløjfe den lille boks ved siden af Kenny 
og i stedet lave 2 store bokse ved at flytte skillevæggen. 

 
c. Årligt dyrlæge tilsyn: Anja er informeret om, at Sofie skal lave et årligt dyrlæge 

tilsyn, hvor hele hesteholdet skal tilses. Vores dyrlæge kommer jævnligt i 
stalden henover året, så det er et spørgsmål om, at vi skal have hende til at 
tage et samlet syn på hele hesteholdet én gang årligt og så lave et skriv herpå. 
 

d. Hestepas og udelukkelse fra konsum: Der manglede hestepas på enkelte 
heste. Derudover var der 3 heste som ikke var udelukket fra konsum. De 
hesteejere det drejer sig om, er kontaktet. Desuden blev der informeret om 
det på opstaldermødet. Jeanette og Emma laver et bilag til opstalder 
kontrakten 
 

4. Hjemmesiden 
a. Referater skal ligge på hjemmesiden 
b. Hjemmesiden skal opdateres, så oplysninger omkring heste, priser og foder 

m.m. er opdateret (gerne med nye billeder af de nye heste) 
 

5. Arbejdsdag 
a. Der blev på opstaldermødet informeret om, at man fremadrettet er 

obligatorisk tilmeldt og at man derfor i stedet skal melde fra, hvis man ikke 
deltager. I stedet vil man blive tildelt en opgave, som kan klares på en anden 
dag. 
 
 
 
 

Ditte (pkt. b), 
Anja/Helle 
(pkt. c) og 
Emma/ 
Jeanette (pkt. 
d) 
4. Ole, 
deadline uge 
39 



 
 

6. Vedligeholdelse af bygninger, Jeanette og Bent Ole 

• Vi har modtaget en mail fra Børn & ungecentret med 
vedligeholdelsesopgaver der skal laves. Vi tager mailen og lejekontrakten 
med til mødet på kommunen. Vi er i gang med en del af udbedringerne. B.la. 
er der sket følgende: 

o Der er bestilt et VVS firma til at få lavet tagrender omkring bygningen 
o Hede Danmark sørger for skadedyrsbekæmpelse 
o Der er malet en del træværk 

 
7. Dækning af fodervagter og weekend vagter for AC 

• Jeanette snakker med weekendgruppen og får weekend vagterne dækket 
ind.  

• AC’s Fodervagter er gennemgået. Den 26 september, 12. oktober er dækket 
ind af henholdsvis Helle og Ditte 

Sponsor udvalg 

• Der er sendt informationsskrivelse ud omkring sponsormuligheder til lokale 
virksomheder. Der er endnu ikke kommet positiv respons herpå.  
 

 

Eventuelt 

• Bent Ole forslår at høet fremadrettet bestilles i rundballer, så det kan komme op på 
høloftet. Derved får vi frigjort noget ladeplads til evt. en ny boks 

• Bent Ole oplyser, at vi har godt 200 halmballer stående til opmagasinering ved en 
landmand. Vi prøver at få solgt nogle af disse halmballer, da vi ikke bruger ret meget 
halm længere. 

• Bent Ole oplyser at kassen til cigaretskodder ude på væggen ved indgangen er væk. 
Der bestilles en ny. 

• Longering på den lille udendørsbane. Man informere dem der er i ridehallen. Det 
samme hvis man rider på den anden side. 
 

1.  

Punkt til næste møde 
1. Skabelon til uddelegering af arbejdsopgaver, Susanne 
2. Tlf. nr. til pårørende i tilfælde af ulykker 

 

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

• D. 24. november 2021, kl. 18.00 

 

 



 


