
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 18. januar 2022 kl. 18.00 

 
 

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

 

Punkt på dagsorden Ansvarlig 

Fast pkt. 

• Valg af ordstyrer – Bent Ole 
 

• Opfølgning fra sidste møde 
o Opdatering af hjemmesiden, deadline var uge 39. Allan oplyser at 

referater er lagt på siden. Foder samt pris på foder skal tilrettes. 
Hestene skal opdateres og der skal tages billeder af de elevheste der 
ikke ligger derinde. Allan er ansvarlig for at få lagt billeder og tekst 
op. Helle hører Mathilde om hun har tid til at hjælpe med at tage 
billeder og skrive lidt tekst til hver hest – Status??? Allan retter tekst 
på hjemmesiden inden næste bestyrelsesmøde. Ditte sender 
rettelser til Allan. Mathilde hjælper med billeder samt tekst til Heste 

o  
o Vi har drøftet driften af Carlos. Ole arbejder videre med ham en uges 

tid mere. Anja og Ole holder en løbende dialog omkring udviklingen 
af ham – status??? Ole oplyser at det går fremad med Carlos. Han er 
også begyndt at gå med nogle erfarne elever. Ole er overbevist om, 
at Carlos nok skal vokse med opgaven, men at ting tager tid med en 
følsom hest. Vi har aftalt, at Ole og Anja fortsat arbejder videre med 
Carlos og giver en ny status af ham om 4 uger.  

 
o Genbehandling for orm: Giro skal tjekkes igen om 2-4 uger – ejer står 

for ansvaret – Status??? Giro er blevet genbehandlet 
 
 

• Kort info fra Jeanette og Allan 
o Jeanette har lavet løn sammen med Susanne og Helle. Der har været 

fejl omkring aflønning af ferie. Kontrakter er efterfølgende blevet 
rettet til. 

o Jeanette har snakket med Dansk Ride forbund omkring forsikring af 
vores medarbejdere. Der skal laves kontrakter på alle der er i vores 
lønsystem.  

o Jeanette har lagt den kommende vagtplan for weekendgruppen. 
Kristina er kommet ind i weekendgruppen på lørdage. DM overtager 
opgaven omkring vagtplanen m.m. 

o Jeanette oplyser, at det fortsat går godt med bundene i elevhestenes 
bokse efter vi er begyndt med spåner. Det er svært at sige hvor 
meget vi sparer på træpille kontoen. Men vurderingen er, at der 
bruges færre træpiller samtidig med at bundene er blevet bedre. 

Mathilde/Alla
n (Ditte har 
sendt 
rettelser 
19/01).  
 
 
 
 



o Opdatering på Maid og Messi. Maid er i behandling for sur stråle. 
Smeden har været hos Messi. Han er måske nødt til at have bagsko 
på. 

o Jeanette oplyser DM skal på skole d. 27 og 28 januar. Emma tager 
vagten d. 27/01 og Jeanette d. 28/01 

o Vi skal have meldt vilkårene ud omkring setup’et på weekendvagt 
ordningen 
 

• Seneste nyt vedr. personale 
o Punktet er drøftet 

• Økonomi, Helle/Susanne 
o Susanne oplyser, at der ikke er et ordentligt flow på regningerne til 

husleje. Susanne tager en snak med Børn og Ungecentret.  
o Bent Ole vil snakke med Lykke omkring hø, da høet er dyrt i indkøb. 

Vi mister pt. omkring 1.000 kr. i måneden. Så indtægter og udgifter 
på hø hænger ikke sammen.  

• Medlemssituationen (Helle) 
o 135 medlemmer og 13 på venteliste. Anja har fået en liste med 

oplysninger omkring personer på ventelisten. De vil stille og roligt 
komme på holdt i takt med at der bliver pladser.  

o Sidste år havde vi i gennemsnit 159 medlemmer. Der er det højeste 
antal vi hidtil har haft 
 

Generelle punkter: 
 

1. Alle: Personale og arbejdsopgaver: Hvad gør vi ved sygdom?  
o Forslag: Sygdom ved personale og fordeling af opgaver håndteres af 

den daglige leder (Anja) 
o Der er flertal i bestyrelsen om, at der skal lukkes så mange heste ud 

og ind som muligt ved sygdom.  

• Hvem ringer man til, når man er syg? Det er Anja’s 
opgave. Helle snakker med Anja herom og hvordan 
det skal håndteres 

• Hvornår informere man om, at man er syg? Man 
ringer til Anja. Gerne aftenen inden eller senest kl. 
06.00 den pågældende dag, så beskeden kan komme 
rettidigt ud 

• Hvem informere i RVF Messenger gruppen og på FB 
ved sygdom? Anja informere bestyrelsen og skriver på 
FB   
 

2. Helle: Lokaletilskud/ny beregningsmodel (evt. ridehuskort til alle 
privatopstalder)  

o Helle informere om lokaletilskud. Vi får ikke længere tilskud på 
vedligehold af stald. Vi får b.la. tilskud pr. medlemmer, 
undervisningstimer og  friridning. Derfor forslår Helle, at der indføres 
ridehuskort, så vi kan dokumentere udlejning af vores hal. 
Ridehuskortet er kun tiltænkt opstalder på RVF og altså ikke 
udefrakomne. Beløbet på ridehuskortet skal fratrækkes bokslejen, så 

1.Helle 
snakker med 
Anja inden 
søndag. 
Dernæst skal 
der laves et 
opslag på FB 
omkring den 
fremadretted
e håndtering 
ved sygdom 
 
2.Bestyrelsen 
 
3.Ole og 
Allan 
 
5. Ditte laver 
et opslag på 
FB (den 
offentlige)  i 
forhold til 
hjælp med 
afvikling 
heraf 
 



opstaldningen udspecificeres på boks, foder, ridehus m.m.  
o Det er også vigtigt at få dokumenteret hvad vi bruger vores 

rytterstue til for at vi kan søge tilskud hertil.  
 

3. Ole: Opfølgning på vedligehold af bygninger inkl. Ansøgning på tilskud hertil. 
Ole og K2 Multiservice har gennemgået bygninger med henblik på 
udbedring af skader j.f. billeder tilsendt af Tonny/Børn og Unge Centret 
fredag d. 14/01-22. K2 Multiservice havde svært ved at give et fast tilbud 
pga. bygningerne alder og stand. Men vurderingen var, at der skulle ansøges 
kommunen om et beløb i størrelsesordningen af 200.000 kr. til 250.000 kr. 
og så forestå entreprisen på timebasis. 

o Problemstilling: Vi kan kun søge om tilskud til ridehuset. Ole forslår 
at der er to veje vi kan gå. Enten at spørge Børn og Unge centret om 
en mulig løsning eller gå til kommunen for at komme videre. Bent 
Ole foreslår, at vi starter med at søge tilskud til ridehus og rytterstue. 
De resterende reparationer går vi til Børn og Ungecentret med i håb 
om at få en fornuftig aftale.  
 

4. Alle: Opfølgning på snakken omkring Undervisning ved opstaldermødet 
o Der har ikke været noget yderligere til referatet fra opstaldermødet 

og derfor må vi formode at snakken herom er landet på fornuftig vis. 
 

5. Susanne/Helle: Ponydage i påsken og i sommerferien 
o Pt. mangler vi arbejdskræft i stævne og aktivitetsudvalget. Men 

bestyrelsen er enige om, at der skal laves nogle ponydage/ridelejr i 
uge 31 og undervisning så først starter op i uge 32.  

o Ponydage evt. i påsken med en skovtur eller lign. Det tages med 
videre til stævne og aktivitetsudvalget. Begge forslag afhænger af 
corona situationen, men vi forventer at der ikke er restriktioner til 
sommer og derfor kan afholde ponydage/ridelejr som der har været 
de tidligere år.  
 

6. Allan: Sociale medier: Instagram - den har haft 3 opslag, og seneste opslag 
er 5 mdr siden. Vores profil følger 23 personer - vi har tidligere aftalt at den 
ikke skulle følge nogle, da det er en officiel side. Forslag: Den bliver slettet, 
da vi ikke bruger den. Vi skal ikke have flere medier end vi bruger.  

o Mathilde har slettet Instagram profilen for os dags dato 
 

7. Bent Ole: Træpiller/spåner 
o Bent Ole og Susanne har fulgt op på om priserne passer med 

leveringerne. Det konstateres at det stemmer.  
 

8. Bent Ole: Kontokort 
o Vi har kontoer flere steder. I fremtiden skal vi have et bilag med på 

hvad der er indkøbt. De steder hvor det er muligt, skal vi huske, at 
der noteres navn på bilaget.  

o Jeanette forslår at vi får en postkasse op, som vi bruger til bilag samt 
skrivelser på hvad der er modtaget og hentet. På den måde er det 
nemt for kasseren (Susanne) at indhente informationerne på de 

8. Susanne 
og Bent Ole 
 
9. Allan 
 
10. Jeanette 
og Bent Ole 
 



regninger der skal betales. Bent Ole indkøber en postkasse og sætter 
den op. Susanne laver et opslag på FB når den er indkøbt.  
 

9. Allan: Forslag om turnusordning på hovslaget ligesom aftenfordring (måske 
sammen med aftenfodringen?). Hovslaget bliver ikke taget til trods for at 
det lige et blevet nævnt på opstaldermødet. Ofte er det ikke muligt at ride 
på hovslaget, hvis man vil passe på sin hest. Vi skal også passe på 
elevhestene 

o Forslag 2: Kunne det være en del af arbejdsopgaven til de ansatte? 
o Forslag 3: Vi spørger elevforældre om de vil hjælpe når deres børn 

skridter på og af.  
o Forslag 4: Der hænges en seddel op på døren ned til hallen, hvor 

man kan krydse af når man har ordnet hovslag.  
o Det er besluttet at vi i første omgang forsøger os med forslag 4. Allan 

laver en seddel og hænger op 
 

10. Allan: Den høje kant ind til laden, kører hømanden på med sin trailer.  
o Problemet opstår når gårdspladsen harves, da den hårde overdel 

bliver blød. Når det så regner, siver sandet stille og rolig væk 
gårdpladsen bliver stille og roligt dybere. Jeanette spørger Tony om 
det er muligt at få kørt noget nyt grus på 

 
 
Generalforsamling: 
 

• Indkaldelse til generalforsamling i marts måned (indkaldelse skal ske med 14 dages 
varsel) 

• Et par vedtægter skal ændres på generalforsamling. B.la. fuldmagts forhold samt §8 
“50% af bestyrelsen skal være bosiddende i vejle kommune” - kommunen har ikke 
noget krav samt §10 “til forandring af loven kræves en majoritet af 2/3” - Loven skal 
ændres til vedtægter. Allan laver indkaldelsen  

• Hvem stiller op, normalvis er man valgt for 2 år ad gangen, samt suppleanter er på 
valg hvert år. Det er vigtigt, at der kommer nogle private ryttere i bestyrelsen, som 
kan varetage deres interesser.  

o Følgende er på valg: 
▪ Helle Brøchner (ønsker ikke genvalg) 

▪ Helle vil fortsat gerne hjælpe med at lave frivillig arbejde for 
RVF 

▪ Sætte nye medlemmer på hold/styre ventelisten/tilmeldinger i 
klubmodul med Anja/de andre undervisere 

▪ Styre privatopstalder’s tilmeldinger i klubmodul 
▪ Udlejning af bokse 
▪ Hjælpe i mål med ny beregningsmodel af lokaletilskud  

▪ Susanne Wollsen (ønsker ikke genvalg) 
▪ Bent Ole Sørensen (Fortsætter et år mere) 
▪ Emma Solee Madsen (Emma tager genvalg) 
▪ Allan Larsen (ønsker ikke genvalg) 

• Forslag til mulige kandidater til ny bestyrelsen 



o Carsten Larsen vil overveje at stille op. Han har en god økonomisk baggrund og 
har tidligere været en del af bestyrelsen og derfor en god viden herom. 

o Derudover skal vi kigge efter profiler der kan varetage rollen som formand og 
næstformand, da Jeanette ønsker at fortsætte i bestyrelsen som almindelig 
bestyrelsesmedlem og ikke som formand 

Sponsor udvalg 

• Ingen har meldt sig efter opstaldermødet 

 

Eventuelt 

•  

1.  

Punkt til næste møde 
1. Skabelon til uddelegering af arbejdsopgaver, Susanne 
2. Tlf. nr. til pårørende i tilfælde af ulykker 
3. Pkt. fra Kristina Iversen vedr. elevheste 
4. Susanne: Tydelighed i vores værdigrundlag m.m. til nye medlemmer  
5. Bruge Lykke i forhold til sparring omkring korrekt kommunikation 

 

 

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

• Næste møde er d. 22. februar kl. 18.00 

• Generalforsamling er d. 28. marts 2022 

 

 


