
 

 

Informationsreferat  
No 09 fra bestyrelsesmøderne i oktober, november og december (slået sammen) 
 

 

                      
 
 

 
Kære alle medlemmer 
 
Det har aldrig været så svært at være frivillig i en idrætsforening som i 2020, og Bestyrelsen vil gerne udtrykke vores 
taknemmelighed overfor alle jer medlemmer for den indsats I leverer – og I leverer i alle afskygninger; anerkendelse, hjælp og 
støtte af hinanden i hverdagen, gennemførsel af stævner og Corona pinseridt trods mange restriktioner der skal overholdes, 
frivilligt arbejde i klubben, personalet der knokler for at få hverdagen til at fungere under Corona nedlukninger, og pensionærer 
som i øjeblikket må bruge schenklerne ekstra meget for også at få motioneret vores rideskoleheste.  
I er ALLE med til at gøre en forskel – en stor TAK skal lyde herfra.   
 
Vi er alle godt trætte af det hele, og de restriktioner som følger med COVID19 situationen – men vi støtter op om at det skal til 
for at få vendt smittetrykket. Vi er i skrivende stund meget afventende i forhold til hvilke restriktioner, der vil gælde pr. 4. januar 
2021, og dette kommer vi naturligvis med en udmelding omkring så snart det er muligt. 
 
Men lad os holde godt fast i tøjlerne og se fremad – og vi håber I bevarer modet, det gode humør og en tro på det hele nok skal 
vende – vi har brug for jeres støtte og ser frem til et fortsat godt foreningsliv sammen i 2021. 
 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 
 

 

GENEREL KLUBDRIFT 

 

TREC forhindringer 
Vi har fået kr. 23.000,00 til at bygge TREC forhindringer for, og er i fuld gang. 
Den 20. december skulle vi have afholdt PTW træningsdag og den 17. januar PTW cup, 
men begge dele måtte desværre aflyses grundet COVID19 restriktioner. 
 

Staldpersonale 
Katja stoppede hos os slut november efter 3 gode år, og er nu rejst tilbage til familien i 
Jylland. Vi takker Katja for hendes engagement gennem årene og ønsker hende held og 
lykke i fremtiden.  
 
Det er i mellemtiden meget glædeligt at kunne meddele, at Vlad Sorin Sima pr. 1. februar 2021 starter som staldmedarbejder 
hos os. Vlad kommer fra stald Askelund, og flere af Jer kender Vlad i forvejen, da han er kommet en del i ’den gamle stald’. Vi ser 
meget frem til at byde Vlad velkommen på VER. 
 

Således bliver vores stald-team pr. 1. februar Anders, Megan og Vlad – TEAM AMV      . 
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Muleposen  
Fødevarestyrelsen var i november på kontrolbesøg i Muleposen for at tjekke om vi overholder alle regler – og vi er stolte over at 
have fået en glad smiley. 
 
Åben i hverdage – vi vil rigtig gerne holde åbent nogle hverdagsaftener i Muleposen, hvor der kan serveres noget let aftensmad, 
så det er noget vi vil arbejde på, når tiderne igen bliver normaliseret.  
 
Stævneweekend den 14-15. november - Tillykke til vores klubmestre – og tak til alle både deltagere og hjælpere for et godt 
stævne. 
 

                    
 

 

 
 
Materiale, anlæg og faciliteter – MAF   
Opgaverne er mange og ønskerne store, og det kræver benhård prioritering både økonomisk og ressourcemæssigt. Pt. er 
prioriteringerne at finde løsning for; 

- de våde folde - arbejde med at lokalisere dræn og grave fri er i gang 

- de ekstremt mudrede drivgange og pladsen foran det lille ridehus 

- porten på det lille ridehus skal have ny skinne så den kan åbne og lukke uden ’fitness abonnement’ 

- lys på gavlen ved mødding – er blevet etableret 

- frostsikret vandledning til foldene – der kigges på løsning 

- foldindgange – tørlagt område ved hver fold med måtter eller lignende 

- vandkopper rideskolefoldene – skal monteres på noget mere holdbart 

- strøm – vi trækker meget strøm og særligt under stævner når både køkken og alle ridehusene er i gang, så her skal 
etableres mere el 

- installation af vaskemaskine, solarie og dækkentører 
  

Hvis du sidder med nogle kompetencer indenfor området, er du meget velkommen til at deltage i MAF udvalgets aktiviteter. 
 

Shelteret nede for enden af vejen ved Agility klubben bliver nedlagt i løbet af foråret. Vi fik en henvendelse fra kommunen om 
at etablere et fritliggende shelter over i vores lille skov, for så ville det ligge lidt mere uforstyrret og væk fra vejen. 
Matriklerne i området kom med indsigelser mod dette, da shelteret er samlingssted for ikke så heldig trafik og ulovligheder –  og 
vi har nu fået svar fra Kommunen om, at sagen er henlagt og shelteret fjernes helt i løbet af foråret.  
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 5. januar, hvor du som altid er velkommen til 
at kigge forbi i tidsrummet fra kl. 18.00-18.30. 
 
Generalforsamling 
Ved generalforsamlingen februar 2020 drøftede vi, at generalforsamlinger ikke bør 
lægges i uge 7 og 8 af hensyn til dem, som er på vinterferie. Dette er ikke muligt at efterleve til februar 2021, da COVID19 
restriktioner kræver en helt anden form for planlægning som er tidskrævende. Således planlægges der pt. med afholdelse pr. 
den 25. februar 2021, og der tages naturligvis forbehold for afviklingen ift. Myndighedernes udmeldinger om restriktioner. 
 
 

 

Mor (Alette) og søn (Silas)  
på hhv Loke og Hugo 

Klubmestre 2020 i spring på hest og pony 

Ida Lindgren 
på Tarzan 

Klubmester i spring 2020 for 
Rideskolen 

Charlotte Timmol  
på Jarcia BRH  

Klubmester 2020 i dressur hest let 

 

Anita Dorthe Jensen  
på Nørlunds Fallulah 

Klubmester 2020 i dressur hest svær 



 
Rideskolen 
Nye rideskoleheste 
Vi har hen over efteråret haft forskellige rideskoleheste på prøve og nogle fungerer rigtig godt, mens 
andre har ikke fungeret og er derfor leveret retur.  
 
En af de heste vi havde købt (Jitana), viste sig at være i fol og hun er således sendt på ’barsel’ i Jylland, 
og vi får hende først at se igen efter hun har folet og er kommet i rideform igen. 
 
Eneundervisning i julen 
Eneundervisning er en tilbagevendende aktivitet som alle ser frem til, og i år var alt 
planlagt og klar, og så måtte vi desværre aflyse da strammede restriktioner fra 
Myndighederne blev meldt ud. Alle har fået deres betalinger refunderet, og vi håber at 
kunne afholde noget lignende på et senere tidspunkt. 
 
Parter 
Partordning  
Der har gennem årene været partridning om søndagen og dette er ændret pr. 
november 2020.  
Årsagen er en hensyntagen til vores rideskole ponyer/heste, som i lighed med privat 
heste (og os mennesker for den sags skyld), har brug for at have ugentlig fri.  
Dvs. at rideskolens ponyer og heste nu har fri fra lørdag efter sidste rideskolehold og frem til mandag eftermiddag når første 
rideskolehold starter om eftermiddagen.  
Om sommeren vil de have mulighed for at gå på døgnfold i dette tidsrum, hvor de kan nyde livet på folden og lade op både 
mentalt og fysisk til mandag, når de igen skal ’gå til ridning’. 
 
Som modvægt til søndagsridningen vil der være mulighed for 1-2 speciel-ridninger i kvartalet (imod betaling for leje af 
hest/pony). Eksempelvis; TREC / Agility / Bomtræning / Terræntur / Hestefodbold / Ponygames – eller andet partgruppen kunne 
tænke sig.  
 
Partansvarlig 
Til at tage hånd om partgruppen og de aktiviteter der gerne skulle igangsættes i gruppen samt at være bindeled mellem daglig 
leder af rideskolen og Bestyrelsen, er der etableret en rolle som partansvarlig. Rollen har været slået op i partgruppen, og 
Nataline har budt ind på rollen, og det er meget glædeligt og vi ser det som et kæmpe plus for alle at kunne trække på Natalines 
erfaringer og kompetencer på dette området. 
 
Tusind Nataline fordi du tager dig tiden til at engagere dig i VER. 
 
 

 
Pensionærdelen 
Privatundervisning; pensionærerne har gennem en periode afprøvet forskellige undervisere og så kom de ny restriktioner i 
december og undervisningsdelen er sat på standby. Således må beslutningen om hvem, hvad og hvordan genoptages i en ny 
form når vi igen må få undervisning. 
 
Vaskemaskine, Solarie, tørreskab/tumbler; Dels vil det kræve en rokering af sadelrum og depotrum, da vaskemaskinen skal 
være tilgængelig for pensionærer og det skal være et sted med afløb, og det er der i depotrummet, og dels vil det kræve et 
større el-skab, så når disse forhold er på plads kan vi etablere de ønskede ting. 
 
Ringorm; Der blev i oktober konstateret ringorm i både rideskolen og pensionærdelen og alle heste og ponyer er i samråd med 
KVL blevet behandlet, og vi er heldigvis fri for ’det skidt’ nu. 
 
Stort vandforbrug; Der har de seneste måneder været et særligt stort vandforbrug og hvis forbruget fortsætter på denne måde, 
må vi se på en løsning ift. at få dækket den økonomiske konsekvens dette har. Så lige en venligt heads-up på at være 
opmærksom på dette 
 
Træk i stalden; Vi oplever rigtig meget træk i stalden, særligt når det blæser, og det er ikke sundt for vores heste. Vi er i dialog 
med kommunen omkring problemstillingen. 
  

 
Jitana, som er ’på barsel’ 

Astrid kan ikke se, og får hjælp af sin far Bo – 

det går så godt med at ride 



Mulighed for at anvende hamp som bund i boksene; der var ønske fra nogle af vores pensionærer om de i shoppen kunne købe 
hamp med eukalyptus og derfor er der købt et parti hjem og varen er lagt i shoppen (dufter dejligt). 

 
Depositum wrapskure 
For at have råd til at bygge wrapskure i sin tid indbetalte daværende pensionærer et depositum, som gjorde det muligt at få 
bygget skurene, som i dag står til glæde og brug for alle pensionærer.  
 
Nu er afskrivninger på skurene færdige, og vi har derfor valgt at udbetale de tilbageværende pensionærer deres depositum. Og 
tak til jer for I bidrog i sin tid og gjorde det muligt at bygge skurene. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tak for nu og på gensyn i 2021. 
 
 

Opfordring til alle klubmedlemmer om at blive medlem af 
klubbens officielle facebook gruppe, da information af mere 
uformel karakter ofte skrives her. Klik her 
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