
 
Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 8. august 2016 

  

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

Charlotte Søndergaard, Christina Andersen (referent) 
 

 
1. Status og evaluering af dressurstævnet d. 23. juli 

Det var et rigtig godt stævne, fin rapport fra TD og glade og tilfredse ryttere. 
Overskuddet i sekretariatet var kr. 10.105,- mod kr. 5.124,- ved sidste stævne, så 
alt i alt en rigtig god oplevelse med et 1-dags stævne.  
Generelt opfordres klubbens hjælpere og medlemmer dog til at give en hånd med 
ved afsluttende mad og rydde op efter sig selv. 
 

2. Undervisning AGR 
Sara Kroman underviser i august måned ud om mandagen. Der er positive 
tilbagemeldinger på undervisningen.  
Dennis underviser i august måned ud tirsdag og onsdag.  
 

3. Kommende springstævne d. 20. + 21. august 
Der er styr på dommere og banebygger, men der mangler hjælpere i sekretariatet. 
Charlotte undersøger muligheden for hjælpermad, men Charlotte kan ikke selv 
være til stede til stævnet, så hun vil spørge Henriette og Jytte om de vil sørge for at 
gøre hjælpermad klar.  
Jack henter tidtageren.  
 

4. Klubmesterskab 
Grethe har fundet propositioner fra sidste år, og Grethe og Christina prøver at lave 
nye ud fra disse samt i forhold til referatet d. 4. april i år. 
 

5. Evt. 
• Henrik og Wicki har meddelt Jack, at de efter to år med ansvar for 
boden/cafeteriaet ønsker at stoppe efter denne sæson. Bestyrelsen synes at det er 
rigtig ærgerligt, men takker for den store indsats, som de har gjort. Hvis der er 
andre blandt klubbens medlemmer eller familiemedlemmer, som har lyst til at 
overtage arbejdet med boden fra 2017, bedes man kontakte Jack.  
 
• Bestyrelsen henstiller til at folk tager hensyn både i ridehus og på 
udendørsbanerne, når der undervises. 
 
• Hvis man kender nogen som kender nogen, som kunne være interesseret i at 
have et skilt hængende i ridehuset, så kan vi oplyse, at det koster sponsor kr. 
1.500,- pr. år til AGR, og har man ikke et skilt koster det kr. 1.995,- ekskl. moms at 
få sådan et lavet ved Dansk Skilte Center. For nærmere information kan man 
kontakte Christina. 

 
Næste møde er d. 5. september 2016 kl. 19 


