
Dagsorden – Bestyrelsesmøde Ry Rideklub 

 

Dato: 20.04.2017 

Til stede: Jørn, Mette, Inger, Kathrine, Bente, Anne 

Afbud: Charlotte, Lise 

 

Nyt fra ungdomsudvalget 

Forårets elevstævner er af viklet med succes. 

Ungdomsudvalget vil afvikle en pizzaaften for medlemmerne af udvalget. 

Ingen planlagte aktiviteter på nuværende tidspunkt – men der kommer nyt efter sommerferien. 

 

Nyt fra Støtteforeningen  

Der var et flot salg fra cafeteriaet til klubstævnet, hvor der blev solgt for knap 5.500 kr. 

 

Foreningens økonomi v/ Anne og Katrine 

Økonomien er knap så god som sidste år på samme tidspunkt. 

 

Orientering vedr. stalden v/Bente 

Vandet i stalden er mere eller mindre lavet, der mangler lige at blive udskiftet et par vandkopper. 

Elevhestene kommer på sommergræs hos Inger – Ivan og en mere bliver på rideskolen. 

 

Orientering vedr. rideskolen v/Kathrine 

God tilgang til elevholdene  

Vi ønsker os en ny pony, så vi holder øje. 

 

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

Vi har fået 16.000 kr. af Kvickly Fonden, som skal anvendes til belysning på udendørsbanen. 

Der er forespurgt om springene må flyttes udendørs, og det er aftalt, at det er ok under forudsætning 

af at springene sættes ind igen senest 1. oktober. 

Springene må ikke stå på hele banen, da halvdelen skal kunne anvendes til dressurbane. 

 

Udendørsbanen skal gøres klar til udendørsstævne den 20. maj 

Der skal anvendes maskiner og mandskab, og Brian og Jørn planlægger proceduren. 

 

Udvalg 
Dressurudvalg: Inger, Charlotte og Dorte U. 

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

1-2. april – er afviklet, stor deltagelse 

20. maj, er planlagt til udendørsstævne 

21-22. oktober  

25-26. november 

 

Evt. 

Dommertårn til udendørsbanen 

 

 

   

  



Opgaveliste 
 

Opgave Tovholder Deltager Løst 

Sponsorskiltene: kontakt til ”skilteejere” i 

ridehallen om årlig betaling 

Mette Jørn og Inger  

Varmtvandsbeholder i stalden Jørn Peter og Brian Ja 

Rosetter til elevstævner Charlotte  Ja 

Frostsikring af vandingsanlæg Peter  Ja 

Lundhøjvej – gennemkørsel Jørn   

Fodersilo repareres Peter  Ja 

Klubaften, pointsystem, afholdes januar 2017 Charlotte Inger  

Lys på udendørsbane - kvicklyfonden    

    

    

Lys-sensor til rytterstuen   Ønske 

Flere muslinger til udendørsbanen   Ønske 

Opmuring af bokse i stalden   Ønske 

    

       

 

 

 


