
 
Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 13. juni 2016 

  

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

Charlotte Søndergaard, Christina Andersen (referent) 
 

 
1. Status og evaluering af dressurstævnet d. 27.-29. maj 

Fin rapport fra TD og gode kommentarer fra ryttere. Fik et par kommentarer omkring 
især bane 2 var for dyb og for våd, men ellers meget ros. Der er et lille overskud, men 
mangler dog opgørelse fra boden. Det blev kommenteret, at der ikke stod i 
propositionerne at der blev fløjtet for pony og ringet med klokke for heste. Næste år 
må vi huske at skrive i propositionerne, at der vil være mulighed for at prøve banerne 
en dag eller to før. Der mangler en pc i sekretariatet som også kan køre på netværket, 
og det vil især mærkes til springstævnet, da vi ellers ikke kan køre stævnet live, men 
må afvente at hver klasse er afsluttet. Jack snakker med Christian Fabricius. 
 

2. Klubmesterskab  
AGR klubmesterskabet afholdes lørdag d. 1. oktober.  
 

3. Undervisning AGR 
Lars Birkedal kommer ikke i juni måned, da der minimum skal være 4 til at modtage 
undervisning. Bestyrelsen arbejder på at få springundervisningen op at køre igen. 
 

4. Sommerfest Allurupgaard  
Klubben giver ligesom sidste år kr. 5.000,- til sommerfesten. 
 

5. Evt. 
• Grethe og Helle foreslår, at AGR afholder et 1-dags dressurstævne i juli måned 
med både D- og C-klasser – der mangler både C- og D-stævne på Fyn i juli måned. 
Tjekker med Jette og Casper ift at få vandet banen og sat banen op. Henrik og Wicki 
er hjemme og foreslår at tænde op i grillen. Grethe og Helle og Christina finder 
endelig dato, men forventer at det bliver lørdag d. 23. juli.  
 
• Karina har forespurgt, om det kan lade sig gøre at afholde dressurkursus søndag 
d. 28. august, og det gives der grønt lys til. 
  
• Klubben har solgt 227 lodder, og klubben tjente kr. 2.045,- på salget. Blandt dem 
der har solgt 20 lodder eller flere har Jack trukket Tanja Hansen, som vinder. Grethe 
udleverer præmien. 
 
• Hjemmeside: eksisterende hjemmesidefirma vil gerne afholde kursus for os, 
således at vi kan opdatere selv både via mobil og via hjemmeside.  Jack kontakter 
med henblik på kursus. 
 
• Bestyrelsen indkalder snarest Casper til et møde, hvor nye baner og 
vedligeholdelse skal drøftes.  

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


