
Dagsorden – Bestyrelsesmøde Ry Rideklub 

 

Dato: 14.04.2016 

Til stede: Jørn, Inger, Kathrine, Charlotte, Anne 

Afbud: Peter 

 

Nyt fra ungdomsudvalget 

Ridelejr den 21. og 22. maj med ca. 18 pladser 

 

Nyt fra forældrerådet v/ Bente Cordes 

Intet fremmøde 

 

Nyt fra Støtteforeningen v/ Pia 

Der er styr på weekendens stævne 

Hjælpere til stævnet får forplejning (mad, drikke). 

Bjarne gør rent i cafeteriaet ca. en gang om ugen. 

 

Foreningens økonomi v/ Anne og Katrine 

Evaluering møde med banken – umiddelbart ikke meget vi kan ændre her og nu. 

Der skal på et tidspunkt se på anden finansiering, så vi kan afdrage mere af vores banklån. 

 

Januar kvartal har et fint overskud, og vi fortsætter den gode vej. 

 

Undersøgelse af mulighed for lave selvejende, og derved opnå mere i Lokaletilskud. 

 

Orientering vedr. stalden v/Bente 

Vi har mange ponyer lige nu, da der er kommet 4 nye elevponyer, hvoraf 2 af ponyer er klar til 

elevhold nu. 

Der er mulighed for udlån af 2 af de nye ponyer til ridelejr på Ford Østerlund – så vil de blive redet 

af børn hele sommeren (Mikkel og Ramona). 

Rideskolen har købt to nye ponyer, Bente har købt en og Kathrine har købt en. 

 

Miljøtilsyn 06.04.2016, er blevet godkendt af kommunen uden bemærkninger. 

 

Der er lavet nye timesedler til de ansatte, måske nye kontrakter til opstaldede efter sommerferie. 

Der afvikles møde med de ansatte i nærmeste fremtid – Jørn deltager. 

 

Sommergræs – Lise og Peter 

Rengøring af stalden i sommerferien. 

 

Orientering vedr. rideskolen v/Kathrine 

Næsten fulde elevhold, og flere elever der går 2 gange om ugen. 

Der oprettes endnu et hold. 

 

Orientering vedr. centret (ridehallen) v/ Peter 

Møgopsamler er itu, og skal svejses – Inger spørger Brian 

Vandingsur til udendørshane, Peter undersøger priser. 

Dyser er kommet hjem, og skal sættes op – Brian og Morten spørges 



 

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

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

Vi skal have kontaktet firmaer med skilte i hallen vedr. årsbetaling. 

 

Dressurudvalg: Inger, Charlotte og Dorte U. 

C-stævne 16.04.2016 

Rengøring dommertårn - Charlotte 

Baneopsætning - Inger 

Højtaler udendørs – Kathrine vil spørge Kjeld 

Flasker/chokolade til dommere – Pia 

Banen rives – Katrine Selvejer 

 

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. 

 

Festudvalg, 40 års jubilæum, Inger: Afvikles den 10. september 2016. 

Inger er i gang med at undersøge musik. 

 

 

Evt. 

Arbejdsdag lørdag den 4. juni 2016 

Klubaften efter sommerferien for børn og voksne. 

Klubjakke/veste/trøjer med klublogo 

Maling til barriere – Anne spørger Connie 

 

 

 

 


