
 

Referat af Allerupgaard Rideklub’s 
bestyrelsesmøde d. 15/11-18 
____________________________________________________________ 
Tilstedeværende under mødet:  
Grethe Eriksen, Luise Durow, Stine Voschero Hejn Rasmussen, Karina 
Clausen & Lea Ruaya Drachmann 
 
Evaluering officialsmøde distrikt 7  
Det gik godt og forløb sig rigtig godt. Distriktet var tilfredse. 
 
Evaluering af workshop Fit4you 
Rytterne var tilfredse og arrangementet var godt. Rytterne fik øvelser med hjem, som de kan bruge i 
deres træning. 
 
Status fra kasserer Karina Clausen 
Der er blevet bemærket, at der for tiden er blevet taget mere fra cafeteriet end der er blevet betalt for. 
Vi oplever også, at der tit bliver lagt halve sodavand eller næsten fulde sodavand ind i køleskabet, 
hvilket ikke er acceptabelt.  
Om de er blevet betalt for eller ej, det vides ikke, men vi opfordrer alle som kommer på Allerupgaard, 
at betale med det samme inden de benytter sig af vores cafeteria. Konsekvensen af at der ikke bliver 
betalt, bliver helt simpelt, at cafeteriet bliver lukket fremover. Så gør jer selv en tjeneste og stram op. 
 
Vi har modtaget tilskud fra kommunen. 
 
Ny kontrakt Allerupgaard & AGR 
Der er blevet tegnet ny kontrakt og den er nu underskrevet. 
 
Udendørs ridebaner 
Det forventes, at der bliver påbegyndt med de nye udendørs baner i december. 
 
Klubjakker 
Vi har diskuteret jakker og materialer af dem. Der vil komme mere information løbende. 
 
Æbleskivedag d. 20/12-18 
Luise køber ind til dagen.  
Der er blevet besluttet ikke at afholde ringridning samme dag, som der ellers var kommet som forslag 
fra et medlem. Der er dressurundervisning samme dag, som vi helst ikke vil aflyse. Til gengæld har vi 
snakket om at afholde et andet separat arrangement vedr. dette. Se punkter under eventuelt. 
 
Punkter under eventuelt 
 
Skrabelodder fra Diabetesforeningen  
Salget går godt og der er allerede medlemmer som har solgt alle deres lodder. Vi håber på, at flere vil 
komme på banen og hjælpe til med salget. 



 
Dato til generalforsamlingen 
D. 20/2-19 
 
Dato til stævnemøder 
Vi afventer fra distriktet. 
 
Fastelavnsridning med ringridning 
Arrangementet vil måske blive afholdt i det nye år, hvis der stadig er interesse for det.  
 
Næste møde d. 9/1-19 


