
 
 

Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 4. april 2016 
 

 
Deltagere:  Jack Bahl Hansen (ordstyrer), Grethe Eriksen, Marianne Knudsen, 

Charlotte Søndergaard, Christina Andersen (referent) 
 

 
1. Dressur øveklasse d. 10. april 

Der er meldt 25 dommere til kurset. Følgende 5 ryttere skal ride LA6: Camilla 
Kaspersen, Anita Kaspersen, Maria Fabricius, Lea Knudsen og Lene Collatz 
Christensen. Cafeteriet sørger for forplejning. Marianne sender faktura til DRF. 
 

2. Arbejdsdag d. 17. april  
Christina udarbejder opslag over, hvad der skal laves på arbejdsdagen, og opslaget 
hænges i den store stald, således man kan skrive sig på. Det forventes at alle 
opstaldere deltager i løbet af dagen. Cafeteriet sørger for fuld forplejning.  
 

3. Status kombineret stævne d. 22.-24. april 
Der er tilmeldingsfrist d. 12. april. Christian Fabricius er i fuld gang med opdatering 
af computere, således at alle 3 computere kan køre stævnesystem og program.  
 

4. Springudvalg/springundervisning/koordinator  
Springudvalget består nu af Camilla Lynge, Louise Durow og Casper Rasmussen, 
men udvalget kan godt bruge en til person. Bente Lønfeldt kommer og hjælper til D-
stævnet, og der skal aftales et møde i maj, hvor hun også kommer og hjælper med 
udarbejdelse af propositioner til C-stævnet i august.  
Springundervisning koster kr. 650,- pr. måned, som betales forud. Beløbet dækker 
springundervisning 4-5 gange pr. måned. Hvis man er forhindret i at komme til 
undervisning i løbet af en måned og melder afbud, koster enkelt lektioner kr. 195,-.  
 

5. Klubmesterskab 
Christina havde udarbejdet 2 forslag til reglement for AGR-klubmesterskab. 
Bestyrelsen blev enige om det følgende gældende for 2016: 

 Klubmesterskabet afvikles over et E-stævne i efteråret 2016.  
 Der findes en klubmester indenfor dressur og springning for henholdsvis 

pony og hest.  
 For at kvalificere sig skal man som minimum have redet D-stævnet i april 

eller et af de to C-stævner. Har man redet til flere af disse stævner tæller den 
højeste placering med til E-stævnet.  

 Til E-stævnet skal man som minimum starte den højeste klasse man har fået 
placering i. 

 I dressur ganges sværhedsgraden med et forudbestemt antal procent.  
 Spring afvikles i metode B12, og derudover gives ekvipagen point afhængig 

af sværhedsgraden. 
 I dressur er klubmesteren den rytter med højeste procentsats fra E-stævnet 

samt et af de øvrige 3 stævner. 
 I spring er klubmesteren den med højeste point fra E-stævnet samt et af de 

øvrige 3 stævner. 
 



 
 
 

6. AGR’s 40 års jubilæum 
Allerupgaard Rideklub har 40 års jubilæum tirsdag d. 3. maj. Dette fejres på dagen 
med en reception fra kl. 15-19, hvor alle er velkomne. Sponsorer og 
samarbejderspartnere inviteres. 

 
7. Evt. 

 Grethe har fået en henvendelse fra Tina Skovhus Henriksen omkring et 
fælles Odense-Mesterskab fra 2017. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor 
forslaget. Grethe informerer Tina, og bestyrelsen afventer nærmere udspil. 

 Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel omkring indkøb af tromle til 
ridehusbund og udendørs baner. Jack vil undersøge priser og muligheder 
for dette. 

 Bestyrelsen har modtaget forslag om at kontakte eksempelvis Fredsø 
Logistik eller Allan Blomgren fra Billund Rideklub, da de tidligere har haft 
samme problem med banerne, som vi har. Jack undersøger mulighederne, 
og så skal disse naturligvis diskuteres med Casper. 

 Bestyrelsen har modtaget forslag om at afholde ”åben springbane” i løbet af 
foråret/sommeren. Arrangementet skal være for alle interesserede og koste 
kr. 50,- pr. ekvipage. Bestyrelsen arbejder videre med dette. 

 Bestyrelsen har modtaget forslag om afholdelse af et ”Førstehjælpskursus”. 
Christina undersøger muligheder for dette samt indhenter tilbud. 

 Der er blevet forespurgt omkring, hvilken dag Casper kører 
udendørsbanerne ift. at bomme og støtter flyttes til siden eller samles midt 
på. Banerne køres enten mandag eller tirsdag afhængig af om der muges 
ud, så derfor flyttes bomme/støtter søndag eftermiddag. Man skal i øvrigt 
huske at samle bommene op, hver gang man har brugt dem.  

 De dage der er dressurundervisning, er det kun underviseren, der må stå 
midt i ridehallen. Der er nogen, der har fået for vane at have deres forældre 
stående midt i ridehuset mens en anden får undervisning. Det kan faktisk 
være til stor gene ikke at kunne bruge hele ridehuset eller midterlinien, når 
man modtager undervisning, så vis hensyn og respekt både for 
underviseren og for den, der får undervisning!!  

 
Næste møde er d. 2. maj 2016 kl. 19. 


