
Generalforsamling  Allerupgaard Rideklub  AGR d. 28/2  - 2011
1. Valg af dirigent

Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig 
indkaldt.

2. Formandens beretning for året 2010

Jeg vil gerne byde velkommen til Allerupgaard Rideklubs årlige generalforsamling.
Det er den nuværende bestyrelses første generalforsamling. Vi blev valgt den 18. marts 2010.
Først vil jeg rette en tak til den tidligere bestyrelse, som har udført et stort arbejde for klubben.
Den bestyrelse har formået at fastholde den specielle gode kultur og klub ånd der hersker på 
Allerupgaard. En klub ånd, som stammer helt tilbage fra Erik Andersens tid som ejer af 
Allerupgaard.
Ud over disse værdier har bestyrelsen og den tidligere bestyrelse skabt en god solid økonomi, som er 
et godt og solidt fundament at bygge videre på. 
Da vi overtog pengekassen efter Kirsten, så hun alvorligt på mig og sagde: ” Nu passer i godt på 
pengene ” og med den respekt vi har for Kirsten, gjorde vi det. Hvilket også kan ses af det regnskab 
som Michael om lidt fremlægger.

En stor tak alle, som i årets løb har hjulpet til på den ene eller anden måde. Din hjælp betyder alt for 
klubben både i hverdagen og når vi skal afholde stævner. Du er på den måde aktivt med til at bevare 
de værdier som klubben står for.
De værdier, som er med til at skabe et godt sammen hold i klubben skal også komme fra bestyrelsen 
og her skylder jeg bestyrelsen en tak. En tak for et enestående samarbejde, hvor vi alle har haft det 
fælles mål, at det skulle være en rart at komme i klubben, og hvor vi bevarede de før omtalte værdier.
Maden og det hyggelige sociale samvær vi har haft i løbet af året, har stor betydning for klubben. 
Derfor en varm tak til dig Gitte for det arbejde du gør for klubben og det gode mad du laver til os uge 
efter uge.
Vi besluttede på sidste bestyrelsesmøde at give dig en klubjakke. Desværre er den ikke nået frem. 
Her er et bevis på at jakken kommer om en uge.

Breddeudvalget blev etableret og stod for nogle gode arrangementer bl.a. et førstehjælpskursus, hvor 
der var meget stor tilslutning og som blev udbytterigt alle deltagerne. Disse førstehjælpskurser vil 
blive fulgt op med udvidede kurser til udvalgte folk, som er på stedet i det daglige og når der 
afholdes stævner.

Vi har i årets løb fået 2 nye træner. Jesper Rolver til dressur- og Anton van der Schans til 
springundervisning og Grethe er fortsat med dressurundervisningen, som hun har gjort i adskillige 
år.. Vi i bestyrelsen føler vi har en fornuftig sammensætning af undervisere til at varetage det 
undervisningsbehov der er på Allerupgaard i dag.
En tak til underviserne og dem der på frivillig basis underviser og hjælper ryttere der har behov for 
hjælp.
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Afholdelse af vores stævner blev udbytterigt både økonomisk, men så sandelig også lærerigt.
Jeg fik i hvert fald lært noget om dressur og hvor stor en opgave det er at afholde et dressurstævne.

Ikke kun på hjemmebanen har vores ryttere gjort det godt, det har de også når de har været ude til 
stævner. De har repræsenteret Allerupgaard på bedste og flotteste vis.

Tillykke med alle de fine resultater der er opnået i Dressur, spring, military og langdistance ridning.

Af resultater vil jeg nævne mesterskabsresultaterne.

Dressur:
FM  for YR   2 pl. Til Line Folkmar Jacobsen

Hest spring:
FM for hold seniorer: 

            2.pl.  Christina Møller, Louise Aagren Andersen, 
                     Marie-Louise Rasmussen, Pia Augustinus

FM individuel for seniorer: 
 2. pl. Louise Aagren Andersen og 3.pl. Michael Skov-Larsen

FM Pony Hold:   
3. pl. Nadja Sørensen, Maria Nissen, Sarah Nissen, Anne-Charlotte Bøge-Sørensen

FM Pony individuel  
Pony II:   5. Pl.Maria Nissen  
Pony I:   5. pl. Sarah Nissen

Også et stort tillykke til dem !

Af stævner i 2011  fik vi  tildelt følgende stævner i:
  
                              30/4-1/5             Klub Cup spring-dressur/hest-pony 
                              25-26/6              Hest/pony spring
                              6-7/8                  FM hold f. hest spring
                              24-25/9              Klub Cup finale spring-dressur/hest-pony
 
Vi håber rigtig mange vil hjælpe ved disse stævner således, at vi kan give stævnedeltagerne nogle 
pragtfulde timer og gode oplevelser, når de kommer til Allerupgaard’s stævner.
    
En vi også skylder en tak for et godt samarbejde i årets løb er Casper, såvel i det daglige og ikke 
mindst ved vores stævner, hvor du lige som alle andre trækker et stort læs. Det at du så også skaber 
lidt underholdning ved at åbne for den store vandvogn, uden at vide at en af Fyns ridesports kendt 
personer stod lige bag vandvognen skader jo aldrig.

Fremtiden: 
Vi står over for mange store udfordringer i år og i de komne år, men som tidligere nævnt har vi et 
solidt fundament at bygge videre på. 
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De skærpede krav til hestehold stiller klubberne over for krav som mange af de 17 klubber der er i 
Odense ikke vil være i stand til leve op til. Der er ingen tvivl om, at der klubber som må lukke.
Derfor vil der uden tvivl komme en øget tilgang til Allerupgaard, som er en af de klubber der bliver i 
stand til at opfylde kravene til hestehold.

Sker der en udvidelse af antal medlemmer og antal opstaldere vil bestyrelsen og Casper gøre alt for 
at bevare den klubånd der er på Allerupgaard i dag.
Ledelsesmæssigt vil fremtiden stille store udfordringer til ledelsen, men med et godt team i 
bestyrelse, udvalgene og ikke mindst opbakning fra medlemmerne, så skal vi nok løse den opgave.

        3. Kassererens beretning:

Regnskabet for 2010 blev godkendt. 

Budgettet 2011 blev godkendt.

       4.             Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2012 og dette er godkendt.

5.           Indkomne forslag

       Ingen indkomne forslag.

6.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant:

a. Michael Skov-Larsen og Hanne ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. 

b. På valg til bestyrelsen har vi Klaus Svelmøe og Marianne Knudsen. Disse blev begge valgt.

c. Henrik Dalsgaard Hansen blev valgt som suppleant.

d. Udvalgene består af: 

i. Dressurudvalg: Lea Knudsen, Ann Svelmøe, Emma Gabrielsen, Hanne Fischer, 
Camilla Frydendal Sørensen, Klaus Svelmøe.

ii. Springudvalg: Louise Aagren, Henrik Møller og Casper Rasmussen.

iii. Breddeudvalg: Gitte Kliver, Mia Kliver, Anja Andersen, Louise Andersen.

iv. Sponsor & PR-udvalg: Erik Skov-Larsen, Lars Lindholdt.
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v. Millitary udvalg (nyhed): Maria Nielsen, Casper Rasmussen, Louise Nielsen

7.             Valg af revisor og 1 suppleant:

a. Af revisor blev valgt Jette Møller og Lisbeth Frydendal Sørensen. Som suppleant blev 
Kirsten Jørgensen valgt.

8.              Eventuelt:

a. Der blev forespurgt konkrete regler omkring rygning på Allerupgaard.

b. Der blev foreslået at der skulle afholdes Ryttermærkeprøver og licenskursus på 
Allerupgaard. Bestyrelses vil arbejde videre med dette. 

c. Forslag mht. førstehjælp: Et skilt i ridehuset med adresse på stedet.

d. Casper giver en opsang med hensyn opsamling af hestelort. Da vi har en meget dyr 
ridehusbund, så er det meget vigtigt, at vi alle passer godt på den. Husk derfor at samle 
hestens efterladenskaber op, inden i går ned med hesten da det jo ellers bliver spredt ud i 
hele ridehusbunden.

e. Hold hunden i snor så de ikke kommer til skade i stalden. Der skal ligeledes samles op efter 
hunden som efter hesten. Det er ejernes eget ansvar hvis hundene kommer til skade. Det er 
besluttet at der ikke må færdes hunde i rytterstuen.

Referent:    Louise Aagren Andersen

Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Allerupgaard Rideklub
Allerup Bygade 29
5220 Odense SØ
www.allerupgaard.dk



Formand:         Erik Skov-Larsen, Nytoften 51, 5220 Odense SØ, 
                           tlf. 20825233   mail   skov@larsen.tdcadsl.dk

Næstformand:  Henrik Møller, Hvileholmsvej  18, 5550 Langeskov,
                           tlf. 20807650   mail  henrik@tcluft.dk

Kasserer:      Klaus Svelmøe, Ølunden  35,  5330  Munkebo,
     tlf. 21689384  mail: ksvelmoe@gmail.com

Sekretær:      Louise Aagren Andersen, Tarupvej 10, 5792 Årslev,
                           tlf. 25302372   mail: louise-ga@mail.dk

Best.medlem:    Marianne Knudsen, Isgårdsvej  10,  5000  Odense,
      tlf. 23629395   mal: ga00930@galnet.dk

Suppliant:         Gitte  Kliver , Vægtens Kvarter 7, 5220 Odense SØ,
                           tlf. 28824382  mail: gitte@kliver.dk

Suppliant:       Henrik Dalsgaard Hansen, Stakladen  103,  5792  Årslev
      tlf.        mail: henrikogstine@gmail.com

 

Referent:    Louise Aagren Andersen

Allerupgaard Rideklub
Allerup Bygade 29
5220 Odense SØ
www.allerupgaard.dk

mailto:henrikogstine@gmail.com
mailto:gitte@kliver.dk
mailto:ga00930@galnet.dk
mailto:louise-ga@mail.dk
mailto:ksvelmoe@gmail.com
mailto:henrik@tcluft.dk
mailto:skov@larsen.tdcadsl.dk

	Generalforsamling  Allerupgaard Rideklub  AGR d. 28/2  - 2011

