
Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 5. september 2016 
  

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

Charlotte Søndergaard, Christina Andersen (referent) 
 
1. Status og evaluering af springstævnet d. 20.-21. august 

Det var et godt stævne. Overskuddet i sekretariatet var ca. kr. 13.500,-. Dog er der 
et lille opråb til hjælperne på banen, man hjælper også med at bygge banen om 
imellem klasserne.  
 

2. Undervisning AGR 
Sarah Kroman ansættes af klubben til at undervise i springning i foreløbig 3 
måneder. Der undervises hver mandag fra ca. kl. 18, og der startes med at bygges 
bane ca. 17.30. Springundervisning foregår som holdundervisning og koster kr. 
600,- pr. måned, som betales forud. Kontaktperson for springning er Kamilla 
Houborg. 
Dennis underviser fremover tirsdage og onsdage i dressur.  
 

3. Kurser samt tilskud til disse 
Der er besluttet følgende omkring tilskud til kurser gældende pr. 1. september 2016: 

 Hvert AGR-medlem kan modtage tilskud svarende til 25 % af prisen ved 
deltagelse i et dressur-/springkursus, som afholdes af og på AGR. Tilskuddet 
gælder pr. kalenderår. Kursusarrangør sørger for at komplet deltagerliste 
sendes til kasseren inden kursets afvikling. Fremadrettet betales alle kurser 
inden afvikling til kasseren, og underviser fremsender faktura til kasseren. 
Ved kurser betaler ikke-medlemmer kr. 40,- for leje af faciliteterne.  

 
Der er besluttet følgende omkring kurser generelt:  

 Medlemmer er velkomne til at tage initiativer til kurser, men alle 
kursusinitiativer skal godkendes af bestyrelsen, inden invitationen sendes ud. 
Hvis man ikke kan vente på et kommende bestyrelsesmøde, sendes oplæg 
til kursus til formanden, som sender til den øvrige bestyrelsen, og man vil 
kunne forvente svar på oplæg indenfor max. 3-4 dage.  

 AGR medlemmer har fortrinsret til at deltage på alle kurser, der afholdes af 
og på AGR og skal derfor have tilbud om plads på kursus før eksterne 
ryttere.  

 
4. Klubmesterskab 

Bestyrelsen har besluttet, at klubmesterskabet afgøres ud fra de 4 allerede afholdte 
stævner, og dette markeres ved fællesspisning d. 1. oktober, hvor der uddeles 
gennemgående præmier. Nærmere information følger.  
 

5. Evt. 
• Distrikt 7 afholder Halvvejsmøde i Odense Kultur-og Idrætshus d. 12. 
september. Grethe, Helle og Christina deltager.  
 
• Pr. 1. september er Gitte stoppet med at gøre rent på AGR. Dette overtages 
fremover af Sophia. Rengøring omfatter at feje/vaske gulv og tørre borde af i 
rytterstuen samt rengøre de 3 toiletter. Almindelig oprydning er fortsat et fælles 
ansvar!! 
 

 
Næste møde er d. 3. oktober 2016 kl. 19 


