
Referat af bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub den 27. Juni 2017 

Deltager: Jack, Grethe, Charlotte, Karina, Luise 

Status C-stævne dressur den 22. Juli 

• Kan vi bygge baner torsdag så vi kan få flere hjælpere? 

o Kl 17 start 

o Samtidig gøre rent i ridehuset 

o Kan vi få tærter som hjælpermad? – Karina undersøger 

• Skal vi have pudset vinduer 

o Grethe undersøger 

Klubstævne 

• Dato oplæg er enten den 23. eller 30. september  

Status fra kasserer 

• Mobilepay 

o Karina bestiller nyt taletidskort til den vi mangler koden til 

o Karina undersøger om vi kan have en billigere mobil abonnement 

Ridebaner 

• Vandingsanlæg fra anden klub kan ikke fås mere 

• Udendørs ride baner skal sættes i gang 

Cafeteria 

• Kan vi få en træhytte fra teknikums sommerkursus? 

o Luise undersøger 

• Købe toaster – Karina har bestilt 1 stk 

• Termokander – Karina har bestilt 4 stk 

Førstehjælpskasse 

• Førstehjælpskasse abonement 

o Stor kuffert – 1553,19 eks. moms/året 

o Lille kasse – 569,26 eks. moms/året 

• Vi bestiller den store kuffert – Charlotte  

• Den skal hænge i rytterstuen 

Hjærtestarter  

• Jennifer har lavet oplæg til ansøgning 

• Charlotte giver feedback så Jennifer kan søge ansøgningen 



Førstehjælpskursus 

• Skal være efter Sommerferien efter vi har fået førstehjælpskassen 

Stævnecoach til vores ryttere 

• Ved Kimmi Nielsen den 31. oktober kl 19:00 

o Coach for dansk dressur landshold  

o Været ved EM og VM og OL 

o Daglige træning og konkurrence situationer 

• 125 DKK/deltager inkl kaffe og kage (sodavand skal købes i kaffeteriet)  

o Klubbens medlemmer har førsteret på pladserne men ryttere udefra er også meget 

velkommen 

o Luise laver opslag til facebook og opslagstavle 

Longepiske 

• Grethe undersøger hvor meget nye longepiske koster 

• Vi køber 3-4 stk 

• Longepiske skal hænges tilbage i ride huset efter brug så de ikke bliver ødelagt for hurtig.  

Brandslukker  

• Er den opdateret?  


