
Referat 

Bestyrelsesmøde i Ry Rideklub onsdag d. 30/3 2022 

Rideskolen Underviser Mette som startede 7/3 har desværre allerede sagt op, nye 

undervisere ansættes.  

Fortsat undervisning mandag, tirsdag og torsdag. 

Parter de øvrige dage, foreløbigt på Molly og Mikkel. 

Diverse opgaver Først i april afholdes en klubaften, med oplæg af PAVO foder. 

Malene undersøger nyt forsikringstilbud. 

Der udarbejdes beskrivelser af de forskellige ansvarsområder og 

opgaver i bestyrelsen. 

Opfyldning af Falckkasser: Malene sørger for opfyldning løbende.  

Hvis vand fra Ry vandværk skal etableres, skal der søges tilskud. 

Signe kontakter kommunen 

Sponsorer Der søges penge til ny pony, når der søges lokaletilskud. 

Desuden søger Signe hos Nordea fonden. 

Malene og Signe udarbejder skrivelse til omegnens større 

virksomheder ift. at søge økonomiske sponsorater. 

Budget Der har været øgede udgifter i 1. kvartal, men færre indtægter. 

Der snakkes forskellige løsninger til at få øget indtægterne og 

reduceret udgifterne. 

Indtægter øges: 

*Der faktureres centerkort, rytterkort og undervisning pr. 1/4.  

*Alle rideskolehold skal fyldes op og der skal gerne være et hold mere 

(og gerne flere). Det kræver dog at vi har både undervisere og ponyer 

til det – det arbejdes der på, med høj prioritet, da vi stadig har lang 

venteliste til rideskolen. 

*Centerkort stiger fra 1/10 til kr. 1500,- pr. halvår 

Rytterkort stiger fra 1/10 til 300,- pr. halvår 

*Der søges sponsorater 

*Obs på flere arrangementer, evt. kombination af elevstævner med 

både kæphest, dressur (trækkerklasse) og forhindringsbane.  

*Træningsstævner i dressur. 



 

 

*Ridelejr er et stort ønske. Obs. på voksendækning og orientering af 

beredskabet om, at der er overnattende. 

 

Udgifter reduceres: 

*Ønske om nyt sadelrum udsættes til efteråret og tages op igen, i håb 

om bedre økonomi til den tid. 

 

*Udgifter til ansatte er steget og der snakkes om mulige løsninger på 

dette. Evt. flere frivillige på banen til at hjælpe, så udgifter til 

staldansatte kan reduceres.  

Næste 

bestyrelsesmøde 

7/4 kl. 19.30 

Desuden afholdes ekstraordinær generalforsamling 3/4 2022 kl. 10 

mhp. medlemmernes godkendelse af budgettet samt vedtagelse af 

ændringer til vedtægterne ift. tegningsret. 


