
Dagsorden – Bestyrelsesmøde Ry Rideklub 

 

Dato: 09.06.2016 

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

Afbud: Charlotte 

 

Nyt fra ungdomsudvalget 

Har afviklet ridelejr hvor 25 børn deltog og elevstævne med stor opbakning. 

I efteråret vil de forsøge at afvikle endnu et elevstævne og et opsadningskursus. 

 

Nyt fra forældrerådet v/ Bente Cordes 

Intet fremmøde 

 

Nyt fra Støtteforeningen v/ Pia 

Har investeret i en slikautomat, hvor der kan købes slik og vand  

Automaten driller med afkøling lige nu, men Peter fikser den. 

 

Foreningens økonomi v/ Anne og Katrine 

Økonomien ser umiddelbart bedre ud end sidste år – men vi skal stadig hænge i 

 

Undersøgelse om det er bedre for klubbens tilskud fra kommunen, at dele rideklubben mere op. 

Møde efter sommerferien om det. 

 

Orientering vedr. stalden v/Bente 

Beo´s bokslåge er i stykker, Peter kigger på den. 

 

Der skal købes foder – men vi nøjes med nogle enkelte sække, og får et læs efter sommerferien. 

 

Der er 2 af de nye ponyer til tager på ridelejr ved Ford Østerlund – Mikkel og Fnug. 

 

Der afvikles møde med de ansatte efter sommerferien– Jørn deltager. 

Katrine og Bente laver planer for stalden, som de gerne vil fremlægge til mødet. 

 

Sommergræs – der er styr på det 

 

Rengøring af stalden i sommerferien. 

Løsdriften bliver også tømt i sommerferien. 

 

Orientering vedr. rideskolen v/Kathrine 

Se orientering vedr. stald. 

 

 

 

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

Jørn har talt med Darly og der arbejdes på en ridesti, hvor der kan rides direkte fra rideskolen og 

ved de nærliggende marker. De omkringliggende gårde spørges ligeledes. 

 

Vandingsuret til anlægget virker ikke altid, Peter/Jørn undersøger om vi kan få et nyt. 



Dyserne på anlægget laver stadig nogle steder plamager, Peter kigger på det igen – og Brian vil 

gerne hjælpe. 

 

Udendørsbanen er stadig ikke ok, der skal eksperimenteres med hvordan vi kan gøre den bedre. 

Vand/tromle/tage mere sand af? Muslingeskaller til at stabilisere den? – Peter undersøger prisen. 

 

Vi har fået tilsagn om tilskud fra Jyske Bank Fonden på 20.000 kr., som skal anvendes til nyt fiber 

til ridehusbunden.  

Jørn tager kontakt til Kim, om han vil give et tilbud på fiber. 

 

Ridehusbunden trænger til at blive luftet – Kim Enevoldsen spørges. 

 

Opsætning af telefonpæl foran ridehuset, så man kan stå og skylle hestene – Peter  

 

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. 

Klubstævne i juni måned måtte aflyses grundet for få starter, da der ligger distriktsstævne på samme 

tidspunkt. 

 

Distriksmøde, DRF,mandag den 13.juni, hvor Ry Rideklub vil fremlægge forslag om ændring af 

nuværende regler for klubstævner! Disse nye regler gjorde, at vi måtte aflyse vores sidste 

klubstævne. 

 

Springudvalg: Skal vi have et springudvalg? Hvem er interesseret i at planlægge springstævner? 

 

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

Består pt. af Inger, Anette Østberg, Lise og flere spørges. 

Inger er i gang med at undersøge musik. 

 

Evt. 

Klubaften efter sommerferien for børn og voksne. 

Klubjakke/veste/trøjer med klublogo 

Maling til barriere – Anne spørger Connie 

 

 

 

 


