
Dagsorden – Bestyrelsesmøde Ry Rideklub 

 

Dato: 12.01.2017 

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

Afbud:  

 

Nyt fra ungdomsudvalget 

Der er planlagt 3 elevstævner, som skal afvikles som en cup. Der afvikles ingen elevstævner efter 

marts måned i foråret. 

 

Nyt fra forældrerådet v/ Bente Cordes 

Intet fremmøde 

 

Nyt fra Støtteforeningen v/ Pia 

Støtteforeningen har bidraget med ca. 35.000 kr. til rideklubben i 2016, så flot! 

 

Foreningens økonomi v/ Anne og Katrine 

Årsregnskabet er færdigt, men vi skal have tilrettet budgetposterne. 

Det ser rigtig fint ud, vi har tjent mere end forventet, og vi har også anvendt flere midler til 

vedligehold. 

 

Orientering vedr. stalden v/Bente 

Der har været vandskade i stalden, da der er blevet slukket for vandvarmeren, og alt er 

frostsprunget. Peter er i gang med at skifte vandkopper og vil lave noget sikkerhed for at hverken 

vandvarmer eller vandet kan lukkes igen. 

 

Vi har ansat en fleksjobber, som pt. er i prøveperiode på 12 uger. 

 

Orientering vedr. rideskolen v/Kathrine 

Vi er startet op igen, har fået lidt afbud i forbindelse med opstart af 2017, men der arbejdes på at få 

fyldt de sidste hold. 

 

Orientering vedr. centret (ridehallen og banerne) v/ Peter 

Vi har fået pålagt fiber i ridehusbunden  

 

Udvalg 
Dressurudvalg: Inger, Charlotte og Dorte U. 

Går i gang med planlægning af hvornår og hvilke stævner vi skal have i 2017. 

 

Opgaveliste – hvad har vi fået gjort/hvad mangler? 

 

Evt. 

Indkaldende til generalforsamling. 

Vi skal have ændret hjemmesiden igen, grundet prisstigninger. 

 

 

 

 



Opgaveliste 
 

Opgave Tovholder Deltager Løst 

Sponsorskiltene: kontakt til ”skilteejere” i 

ridehallen om årlig betaling 

Katrine Jørn og Inger  

Varmtvandsbeholder i stalden Peter Morten/Peter  

Fiber til ridehuset Jørn Jørn Ja 

Rosetter til elevstævner Charlotte  Ja 

Frostsikring af vandingsanlæg Peter Morten? Ja 

Lundhøjvej – gennemkørsel Jørn   

Fodersilo repareres Peter  Ja 

Klubaften, pointsystem, afholdes januar 2017 Charlotte Inger  

    

    

    

Lys-sensor til rytterstuen   Ønske 

Flere muslinger til udendørsbanen   Ønske 

Lys på udendørsbane   Ønske 

Opmuring af bokse i stalden   Ønske 

    

       

 

 

 


