
Referat af bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub den 06. April 2017 

Status distrikt 7 ved Grethe Eriksen 

• Ekstra ordinær generalforsamling 30. Marts 

o Valg omkring sportsudvalg eller udvide bestyrelsen med to medlemmer 

▪ Blev godtaget 

▪ 4 medlemmer 

• En fra klubber 

• En fra spring 

• En fra dressur 

• En fra bestyrelsen 

Arbejdsdag 9 april 

• Liste over køb til sekretariatet laves ved arbejdsdag. Luise køber ind.  

• Helle har sørget for blomster 

o Mangler kompost – kan fås gratis fra odense komune (Luise) 

o Mangler spagnum – 3 store sække 

• Tælle spring op og lave en liste over hvad der mangler 

o Få tilbud 2 x 

• Ben på dressurbogstaverne skal skæres af så de ikke vælger i blæs vejr 

• Bogstaver på den lille bane – kan de males på med hvid maling? 

• Værktøj vi skal bruge 

o Spade 

o Planteskovl 

o Sav 

o Spande 

o Klude 

o Antialge til bord og bænkeset 

o Olie til barriere og bord og bænkeset 

▪ Lidt farve i for at dække UV stråler 

• Vil nogen bage en kage? Kan nogen tage haveredskaber med? (Luise) 

• Jack sørger for morgenmad & frokost 

Dressur øveklasse 13. april ved Grethe Eriksen. 

• Rider vi ude eller inde? 

• Grethe & Karina har styr på frokost 

• Anita bager kage 

• Hvem sørger for morgenmad?  



D-Stævne 29-30. april 
• Cafeteria: (evt. Luise?) 

o Udendørs pavilion 

o Ny prisliste? 

o Menü 

▪ Drikkelse 

▪ Sandwich 

▪ Salat 

▪ Frugt 

▪ Slikposer 

▪ Pizzaslices 

▪ Toast 

▪ Pølser 

▪ Is 

▪ Spiritusbevilling for at sælge øl? Kan Casper søge den? (Luise) 

• Hjælperlister kommer op ugen efter påske 

• Dommer, banebygger og TD er på plads  

o Banen er 60x60 

• Hjælpermad søger Charlotte for 

Danske Bank 
• Mobile pay til sodavand – Karina undersøger mulighederne  

• Ansøgning om betalingskort er underskrevet 

Nøgler 

• Luise og Karina mangler nøgler til sekretariatet og diverse rum 

Nye kaffemaskine 
• Nescaffe gold på tilbud i Lidl 

• Mælkepulver 

• Kakaopulver til maskiner 

• Instantkaffe 

• (Luise undersøger priser) 

Udlejning af ridehus 

• Alle datoer skal afstemmes med bestyrelsen og Casper og Jette inden aftaler fastlægges så vi undgår 

dobbelt booking  

• Jack sætter større kalender op 



Sodavand 
• Prisen skal være 5 kr.  

• Alle skal betale for sodavand uden undtagelser 

Undervisning 

• Bytte dag dressur og spring? 

o Dennis kan ikke om mandagen men kunne springning rykke til tirsdag? (Luise) 

• Dennis skal informeres om mulighed til ene time for ryttere udefra (75 kr) (Luise) 

• Der skal informeres når undervisningsdag skal flyttes på facebook (Luise) 

Dato til klubmesterskab 

• Kan vi gøre det 30. september? – aftale med Casper i weekenden 

Ny ridebanebund 

• Første møde omkring ny ridebanebund ugen efter påske 

• Hvorfor har vi ikke fået overført tilskud endnu? 


