
 

Allerupgaard Rideklub 

Allerup Bygade 29 

5220 Odense SØ 

www.allerupgaard.dk 

 

  
 

Bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: Mandag den 3. Oktober 2011 kl.19.30. 

Sted:              AGR´s bestyrelseslokale. 

Deltagere:    Erik, Klaus, Henrik, Casper, Gitte og Marianne.  

Fraværende: Louise og Henrik H. 

 

1.Ordstyrer og referent. 

a. Erik er ordstyrer og Marianne er referent. 

b. Sidste mødes referat er godkendt. 

 

2. Siden Sidst/orientering/opgaver. 

  a. DRF holder halvvejsmøde den 23. Oktober i Congresscentret. Tilmelding den  

   10. okt. Giv besked til Erik. 

   Thomas de Silva stopper som kasserer i distriktet. Erik har overtaget posten. 

   Erik orienterer om evt. ændring af tilskud fra Fritidsafdelingen. 

   SIKO. Vores medlemskab er sagt op. Siko inviterer til møde angående Rideklubbers 

   Opsigelse. 

 

c. Evaluering af Klub-cuppen. Det var den sidste Klub-cup. Der skal afholdes et møde 

for at dele beløbet i kassen. Erik og Klaus deltager.  

 Konceptet duer ikke. Finalen giver ikke overskud. Der er de samme udgifter som til  

andre stævner, men manglende indtægter p.g.a. de få starter.  

 

Casper gør opmærksom på at det kun er ham der råder over udlån af bokse til fremmede, til 

kommende stævner. På infosport skrives et evt. antal bokse der kan lejes til udefra kommende 

heste. Der anføres en pris pr. dag og pris pr. weekend. 

Leje af bokse skal bestilles on-line ved tilmeldingen.  

Det skal også meldes ud til vores egne ryttere til kommende stævner.  

 

d. Nye medlemmer betaler hvad det koster at lave medlemskort for resten af året. 

Og så fuld pris fra januar. 

 

3. Økonomi. 

   Økonomien er fin. 

   Til næste år bliver stævnerne holdt for sig selv så vi får et bedre overblik.  

    

    Vi har modtaget 3000 kr. Fra kommunen til en frugtordning, som Gitte administrerer.  
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4. Breddeudvalget. 

   Breddeudvalget består af Kamilla, Lea, Mia, Cecilie E, Cecilie S, Anja. 

 

5. Praktiske forhold. 

  a. Det er mest opstaldere hos Casper der møder op. Erik foreslår, at vi næste gang  evt. holder et 

foredrag med en dyrlæge eller anden spændende person, for at fange folks interesse. Der er stor 

forskel på at være opstaldet og have sin daglige gang på stedet og så komme en gang imellem for 

at ride. Vi skal forsøge at skabe interesse for en fælles klub.  Så andre folk, end opstaldere, får 

lyst til at komme og deltage i de forskellige arrangementer såsom møder , stævner og 

arbejdsdage.  

  b. Vi taler med Thomas angående at rykke start tiderne på springundervisning  til 17.30 som har 

været normen. Erik og Henrik snakker med Thomas i morgen og giver Marianne besked. 

Ligeledes undersøger de om der er undervisning i efterårsferien  

Der er undervisning i efterårsferien.  

Erik og Henrik har talt med Thomas og resultatet er tirsdag kl 17 og torsdag kl 16 

   Enhver ændring af tiderne for springundervisningens start er en bestyrelsesbeslutning. 

  c. Aluette er bestilt til at lave springene, forventes midt i oktober. Filt er på vej. 

  d. Byggeriet. Laden mangler sider. Casper er ved at få styr på økonomien til renovering af staldene. 

  e. Jimmie Sørensen har spurgt om vi er interesseret i en kursus weekend med dressur og spring. 

Dette har været forsøgt 2 gange. Klaus foreslår, at klubben betaler nogle af pengene, så rytterne 

ikke skal betale så meget, altså en pris for medlemmer og en pris for ikke medlemmer. Klubben 

yder 200 kr. pr. weekendkursus.  Henrik arbejder på et springkursus med Lone Kroman.  

 

6. Eventuelt. 

   Bestyrelsen blev orienteret om den dårlige omtale af Casper på nettet. 

Bestyrelsen appellere til at medlemmerne løser uoverensstemmelser ved direkte dialog. 

   Henrik gør opmærksom på at Casper  ifølge loven skal have  kopi af samtlige hestepas med 

vaccinationer liggende på  alle opstaldere. 

 

Næste møde den 7. November kl. 19.30. 

    

    

  
 

 


