
Referat af bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub den 06. Juni 2017 

Deltager: Jack, Grethe, Charlotte, Karina, Luise 

Evaluering af arbejdsdagen i april 

• Vande blomster – hvem vil gerne have tjansen 

o Luise undersøger 

Evaluering af C-stævne i maj 

• Der kunne ikke tages imod flere efteranmeldelser fordi vi mangler hjælpere 

Status C-stævne dressur den 22. Juli 

• Skal vi lave et cafeteria udvalg af 4-5 medlemmer der vil stå for organisationen 

o Luise laver opslag på facebook 

o Karina kan hjælpe med at handle ind 

o Skal vi sælge pizza slices? 

• Luise og Karina kan ikke deltage på dagen pga. sommerferie 

Status C-stævne spring i August 05.-06. 

• Der er styr på officials, Camilla Lynge har lavet aftaler 

• Showklasserne skal ligge lige i streg så rytterne ikke skal vente så længe.  

• Karina passer cafeteria d. 05. August 

o Karina kan hjælpe med at handle ind 

Status fra kasserer 

• Regnskab er ind berettiget til kommunen 

• Børneattest fra Sara er ind berettiget i kommunen 

• Der skal udformes et brev til nye opstaldere som skal meldes ind i klubben 

Undervisning på AGR 

• Springundervisning 

o Der vil være færre end 12 ryttere om mandagen i Sommerperioden 

o På helligdage/ferie skal undervisning aflyses hvis ikke der er nok ryttere der vil være med så det 

ikke giver for stort underskud for klubben 

▪ Sara må gerne komme alligevel men så skal rytterne betale kontant på dagen 

Sommerfest 

• Leje til forsamlingshus og til jukebox 

• Rideklubben vil gerne give 5000 DKK 

• Dato forslag i midt/slut August 



Ridebaner 

• Baner skal vandes med mere jævne mellemrum, der er for støvet både ude og inde 

o Indkalde til møde med Casper 

o Karina undersøger dato 

• Kan vi skaffe et brugt vandingsanlæg til ridehuset? 

Cafeteria 

• Kan vi købe 2-3 nye termokander? 

o Charlotte undersøger priser i Dagrofa 

• Kan vi købe en toaster 

o Luise undersøger mulighederne 

Førstehjælpskursus 

• Jennifer & Charlotte vil arrangere førstehjælpskursus i stalden 

• Førstehjælpskassen skal opdateres 

• Kan vi få en hjertestarter? 

o Charlotte undersøger 

Børnehave/skole 

• Hvordan er det at have en rideskole?  

• Besøg mellem 12-14 

• Har vi desværre ikke mulighed for fordi vi ikke er en ”rideskole” med elev undervisning 

Stævnecoach til vores ryttere 

• Kan vi arrangere et kursus med en stævne coach 

• Grethe vil undersøge mulighederne for at invitere Kimi Nielsen 


