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Vi planerar följande verksamhet under året

Ridklubben Rimbo Ryttare
750000
Rimbo Ryttare bedriver främst ridskoleverksamhet med ungefär
150 elever veckovis. flertalet av dessa är barn och ungdomar
samt även några med funktionsnedsättningar. Under lov och
helger ges olika kurser och vi har även en hyggligt omfattande
verksamhet med träningar och träningstävlingar.
under 2021 har även en renodlad ponnyridskola adderats till
utbudet genom ombyggnad av tomt stall samt införskaffande av
små A-ponnyer. den verksamheten växer stadigt i takt med
samhället Rimbo och här har vi möjlighet att erbjuda även yngre
barn ned till ca 4 år ett tryggt och säkert närmande till
hästsporten.
årets ansökta belopp är betydligt högre än tidigare år beroende
på att föreningen delvis finansierat pandemiåren genom
anstånd av skatter och arbetsgivaravgifter (om ca 200 000 kr)
vilka faller ut för betalning i början av år 2022.
föreningen har även i avsikt att starta hunddagis med ca 20
platser i del av lokaler med dålig beläggning. detta kan helst
ske genom uthyrning av lokal men kan även bli ett direkt
komplement till befintlig verksamhet då samordningsfördelar ur
personalfunktion kan föreligga.
föreningen har även ett mindre antal uthyrningsboxar i separat
stalldel men konkurrensen gör att den verksamhetsdelen är
mindre lönsam.
Hela verksamheten är ordentligt personalintensiv varför detta
även är den klart dominerande kostnadsposten samtidigt som
en hel del arbeten behöver skötas och sköts av frivilliga
medlemmar. en större del av intäkterna går även till
kapitalkostnad samt drift och skötsel av vår fina anläggning och
här är vårt mål att den ökade lokalanvändningen skall borga för
att klara de stadigt ökade kostnaderna för tex. vatten, avlopp
och elektricitet.
Under 2020-21 har ett antal projekt genomförts med syfte att
förbättra arbetsmiljö och säkerhet på anläggningen. till dessa
hör ny utebelysning (LED) runt stall och ridhus, ombyggd
ergonomisk hantering av hö och foder, spånläggning av
stallgångar, vattenhanteringsplats i ridskolestall m.m.
vidare har nya övernattningsrum, sadelkammare och Aponnystall byggts och inretts. LED ljus installerats i stall.

inför 2022 är fokus på att ytterligare sänka el-kostnaden genom
utbyte av ridhusbelysning till LED-ljus. ombyggnad av utrymmen
(ca 100 kvm) för användande till hunddagis ligger tillsammans
med byggnation av nytt mötes/konferensrum högt på agendan.
Vi planerar underhåll och eventuell utbyggnad under
efter en förfrågan om att uppföra separat mindre byggnad för
året enligt följande
hovslageri (numera kommer man med hästen till hovslagaren av
arbetsmiljöskäl) utreds förutsättningarna och en byggnation kan
komma i fråga under 2020. Här handlar det främst om en
hyresintäkt men även ett bra komplement till övrig daglig
verksamhet.
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ett större projekt gällande dränering och byte av underlag på
utebanan bör även det ske under 2022 men här behöver vi nog
tillskaffa oss bidrag från flera håll för att klara kostnaden om ca
250 000 kr.
Om föreningen blir beviljade ett investeringsstöd om ca 100
000 kr kan nog merparten av ovanstående bli utfört då
undantaget omläggning av utebanan.
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