
Dagsorden – bestyrelsesmøde Ry Rideklub 

 

Dato: 10.03.2016 

Til stede: Inger , Jørn, Bente, Charlotte, Peter, Lise, Kathrine og Anne 

Afbud: Ingen 

 

 

Nyt fra ungdomsudvalget 

Planlægger ekstra stævne i foråret. 

 

Nyt fra forældrerådet v/ Bente Cordes 

Inget fremmøde 

 

Nyt fra Støtteforeningen v/ Pia 

Intet fremmøde 

 

Konstituering af bestyrelsens medlemmer og ansvarsområder 

Formand: Jørn Jensen 

Næstformand: Inger Lohse 

Kasserer: Anne Pilgaard 

Sekretær: Lise Kousgaard 

Staldansvarlig: Bente Johannsen 

Rideskoleansvarlig: Kathrine Stenz 

Centeransvarlig: Peter Boye Bugge 

Stævneansvarlig: Charlotte Bugge 

 

Forretningsudvalg: Bente, Kathrine og Anne 

 

Deltagelse i Distrikt 12 arrangementer skal prioriteres fremadrettet:  Inger og Jørn 

 

Fremtidig strategi, hvordan gør vi? 

Der orienteres udelukkende fra de områdeansvarlige, og det er udelukkende økonomiske spørgsmål 

der fremsættes på bestyrelsesmøderne. 

 

Udvalg 

Sponsorudvalg: Jørn, Peter, Inger og Kathrine (tovholder) 

Idé: To slags sponsorater, skilt i hallen/skilt i hallen-hjemmeside?  

 

Dressurudvalg: Inger, Charlotte og Dorte U. 

Tilrettelæggelse af stævner, planlægger og uddelegere opgaver. 

 

Springudvalg: Lars Bramskov, vil gerne deltage hvis der er opbakning til etablering af udvalget. 

Idé: Ring og Spring? Peter og Jørn tager kontakt til Lars. 

 

Kontakt til bestyrelsen 

Katrine laver mails til alle under Ry Rideklub, udleveres til næste møde. 

 

 



Mødestruktur: 

Fortsat 2. torsdag i hver måned. 

 

Foreningens økonomi v/ Anne og Katrine 

Kort gennemgang, da vi ikke er så langt i året.. men det skal stadig spares.  

Lokaletilskud på vej  

Tilbud fra andet forsikringsselskab, Jørn 

Banken kontaktes mhb. på bedre lån i forbindelse med møde 

 

Orientering vedr. stalden v/Bente 

Vi mangler græs til elevhestene til sommer. Peter vil spørge en bekendt og ellers vil Lise tage nogle 

af dem.  

 

Orientering vedr. rideskolen v/Kathrine 

Vi mangler en eller flere ponyer. 

 

Orientering vedr. centret (ridehallen) v/ Peter 

Vandingsur til udendørshane, Peter undersøger priser. 

Sprunget vandrør i ridehallen. 

Vi sparer sammen til nyt fiber til bunden. 

 

Orientering vedr. stævner v/Charlotte 

Stævnedatoerne er på plads for 2016, og lagt i Go og på vej i vores kalender. 

 

Evt. 

Kageordning, Anne laver ordning som sendes ud 

Arrangementer DHL/Århus Motion honoreres med gavekort. 

40 års jubilæum i år!!  Planlægning af arrangement, festudvalg – Inger er tovholder 

Loppemarked, Bente og Charlotte 

 

 

 

 


