
 
Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 7. marts 2016  

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

Søndergaard, Christina Andersen (referent) 
 

 
1. Evaluering af generalforsamlingen 

Generalforsamlingen forløb godt, god stemning og gode input. 
 

2. Dressurudvalgsmøde/Præmiemøde d. 10. marts  
Der er styr på vores kommende stævne i april, og Grethe er i fuld gang med at få styr på 
sponsorgaver til alle 3 stævner.  
 

3. Dressur øveklasse 10. april  
Der er 5-6 ryttere, som skal ride for 15 dommere samt 3 undervisere. Der skal sørges for 
forplejning til alle dommere og deltagere, og udgifterne til forplejning refunderes fra 
distriktet. Jack spørger Henrik og Wicki, om de vil stå for forplejning og ellers må vi finde 
andet alternativ. Bomtræning i ridehuset er aflyse den dag, da ridehuset skal bruges fra kl. 
9-15. 
 

4. Arbejdsdag  
Arbejdsdagen rykkes til d. 17. april 

 
Det forventes at alle pensionærer møder op. Blandt andet skal banerne sættes op til 
stævne weekenden efter. Liste over hvad der skal laves hænges op først i april. 
 

5. Status kombineret stævne 22.-24. april  
Banerne sættes som nævnt op til arbejdsdagen. Der er allerede pænt med tilmeldinger, og 
der er styr på dommere og banebygger. Christian Fabricius har lovet at tjekke op på vores 
computere, så de fungerer med stævnesystemet. Hjælperliste til stævne hænges op ca. 14 
dage før stævnet.  
 

6. Springudvalg/springundervisning/koordinator 
Jack er p.t. koordinator på springundervisning, og det er lidt forskelligt fra gang til gang med 
deltagerantal. Derudover mangler der akut  deltagere til springudvalget, og det vil være en 
fordel, hvis deltagere findes inden stævnet i april, således at det praktiske i sekretariatet 
kan prøves. Hvis man ønsker at være en del af springudvalget, bedes man henvende sig til 
Jack. 
 

7. Evt. 
� I forhold til AGR klubmesterskabet besluttes det, at man ud over at være medlem af 

AGR også skal kvalificere sig, ved at deltage i minimum 2 af de 3 stævner, som 
AGR arrangerer. Christina udarbejder et skriv omkring dette inden næste 
bestyrelsesmøde.  

� Karina har forespurgt på dressurkursus med Annemette Holm Petersen fra AT-
Dressage, punktet tages med på næste møde. 

� Jack skal mødes med Christer omkring domænenavn snarest, således at vi kan få 
opdateret vores hjemmeside. 

� Grethe og Helle skal til generalforsamling i D7 d. 15. marts, og derudover afholder 
DRF generalforsamling d. 17. april, hvor Grethe deltager. 

� Charlotte har modtaget skrabelodder fra Diabetesforeningen, som må sælges indtil 
d. 20. maj. Man kan henvende sig til Charlotte, hvis man ønsker at sælger lodder, 
og de udleveres i bundter af 20 stk. eller enkeltvis. For hvert solgt lod får AGR 9 kr., 
så sælg endelig så mange I kan.  

 
 
 

Næste møde er d. 4. april 2016 kl. 19. 


