
 
 

Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 11. januar 2016 
 
 

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

Afbud: Julie Nielsen 
 

 
 
1. Afslutning / afrunding af året 2015, økonomi mm (Marianne) 

Bestyrelsen har besluttet at anvende ekstern revision i år. Marianne har derfor 
afleveret regnskabet for 2015 hos revisor Charlotte Schmidt, som har erfaring 
indenfor foreningsregnskab. Der er sendt medlemsopkrævninger ud til alle 
medlemmer for 2016, og klubben har p.t. omkring 111 medlemmer.  
 

2. Fastsættelse af endelig dato for generalforsamling AGR 2016 
Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 25. februar kl. 19 i rytterstuen på AGR. 
Indkaldelse fremsendes snarest til alle medlemmer.  
 

3. Koordinator springundervisning  
 Laura Skare flytter omkring 1. marts, og der mangler derfor en ny koordinator til 
springundervisningen. Hvis der er en som har interesse i at være koordinator efter 
Laura, bedes man rette henvendelse til Jack. Ellers rykkes punktet til den 
kommende bestyrelse. 

 
4. Brugt rideudstyrsmarked 23. januar 2016 på AGR (Christina) 

Jette og Christina har besluttet at rykke brugt rideudstyrsmarked til marts. Vi vil 
gerne nå at reklamere for det i diverse Facebook-grupper samt aviser, og 
derudover er det nok lidt for køligt nu til det vil være en fornøjelse at stå i ridehuset.  
I løbet af januar kommer de første skilte op at hænge i ridehuset, og 
sponsorudvalget mangler stadig svar fra 4-5.  
 

5. Evt. 
 Bestyrelsen hænger en pap-kalender op i rytterstuen, hvorpå der bliver 

skrevet aktiviteter i ridehuset, stævnedatoer samt hvis vores faciliteter er 
lejet ud. Dette vil også blive skrevet på Facebook-gruppen samt på tavlerne i 
staldene, men som udgangspunkt vil kalenderen altid være opdateret først.  

 Grethe og Helle skal til møde i Distrikt 7 tirsdag. d. 12. januar omkring 
fordeling af C-stævner, og igen d. 20. januar til fordeling af D-stævner. 

 Jack og Christina mødes med Casper i uge 2/3 i forhold til tilbud på 
udendørsbaner, således at vi kan få søgt diverse fonde om tilskud. 

 
 
 
Næste møde er d. 1. februar 2016 kl. 19. 


