
 
 

Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 9. januar 2017 
 
 

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

 
 

 
1. Afslutning / afrunding af året 2016, økonomi mm (Marianne) 

Bestyrelsen er netop gjort bekendt med at klubben i 2017 både falder i aktivitets- og 
lokaletilskud, så klubbens fremtidige økonomi har lidt trange vilkår. Bestyrelsen har 
derfor vedtaget, at reducere med klubbens indskud til mesterskaberne afholdt i 
Distrikt 7 på C-niveau med 50 %.  
Marianne får snarest udarbejdet regnskab for 2016, som hun vil præsentere for 
klubbens 2 revisorer inden næste bestyrelsesmøde i februar.  
 
 

2. Opfølgning stævner 2017 
Dansk Rideforbund fylder 100 år i år, og der afholdes derfor en DRF 100 års 
turnering, hvor hvert distrikt vælger 2 klubber til at afholde denne turnering, og så 
vælger DRF hvilken klub, som får jubilæumsturneringen. Distrikt 7 har blandt andet 
valgt AGR som den ene klub, men vi ved endnu ikke, om vi bliver valgt. 
Førstepræmien er en hestetrailer til klubben.  
Grethe og Helle skal til stævnemøde d. 19. januar, og herefter ved vi 
stævnedatoerne for 2017.  
 
 

3. Evt. 
 Det var et meget hyggeligt æbleskive-arrangement inden jul med rigtig god 

opbakning. 
 
 Julestævnet gik godt, og det var en hyggelig dag. 
 
 Klubben har fået en ny facebookside ”Allerupgaard Rideklub – AGR”. Her vil 

blive opdateret med informationer fra bestyrelsen, stævner, undervisning og 
anden aktivitet på AGR. Den tidligere side ”Allerupgaard Rideklub” slettes 
pr. 1. februar. 

 
 Efter 2 år som cafeteriebestyrere har Henrik og Wicki ønsket at stoppe, så 

hvis man har lyst til at høre mere om arbejdet i cafeteriet, er man 
velkommen til at kontakte Jack. Man kan sagtens være flere om at dele 
ansvaret. Bestyrelsen vil gerne takke Henrik og Wicki for deres store 
indsats. 

 
 Der skal vælges 2 nye medlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen, og 

hvis man vil høre mere om foreningsarbejde er man velkommen til at tage 
fat i Jack.  

 
 
 



Næste møde er tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 19. 


