
Referat af bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub den 09. januar 2018 

Deltager: Jack, Grethe, Luise, Karina, Chalotte 

 

Evaluering af juleafslutning (gløgg & æbleskiver før jul) 
 

 Meget hyggeligt arrangement 

 Budget 378 DKK (æbleskiver & gløgg) 

 

Status fra Kasserer 
 

 FI 73 – 150 DKK trukket fra kontoen på gammel aftale 

o Karina kontakter banken for at finde årsagen 

 Karina har lavet en oversigt over regnskab i 2017 

o Veninden (bogholder) hjælper med at gennemgå for fejl 

 Luise forbereder oplæg til årsregnskab oversigt i Excel 

  Revisoren skal underskrive inden 1 uge før generalforsamling 

o Husk bilaget fra Kommunen hvor der var fejl på 

o Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive inden generalforsamlingen (helst til sidste 

bestyrelsesmøde inden) 

 Indberette medlemstal til DRF 

o Karina indberetter medlemstal 

 Tilskud fra kommunen i 2018 er beregnet til 226.355,73 DKK 

o Tilskuddet er mindre end i 2017 pga. sammensætningen af medlemmerne. Der er flere i 

alderen fra 25-65 end i det foregående år, hvilket har negativ indflydelse på fratræks 

procenten.  

 Karina har meldt sig til regnskabskursus ved kommunen 

 

Stævner 2018 
 

 Vi har forespurgt til følgende stævner 

o D stævne i April – Spring og Dressur 2 dage 

o C stævne Mai/Juni – Dressur 2 dage 



o C stævne Juni – Dressur 1 dag 

o C springstævne August/September – Spring 2 dage 

 Grethe, Camilla og Luise deltager i C-stævne koordinerende møde 18.01. 

 Grethe og Luise deltager i D-stævne koordinerende møde 25.01.  

 Equipe – nyt stævnesystem 

o Det kører over internettet 

o Grethe bestiller adgang til login 

 Adgang i første omgang til Grethe og Luise og kan udvides efter behov 

 Vi aftaler at vi investerer i to nye computere. Budgettet per stk. er 2500 DKK, dvs. 5000 stk. total 

Status projekt baner AGR 
 

 Luise og Casper har kontaktet Otto Sport for tilbud på materialer 

 Der skal laves tillæg til kontrakten på aftalen med Casper fra december 2017 

 Tilskuddet fra Kommunen er udskudt til senest 01.06.2018 

o Dvs. projektet skal afsluttes inden denne dato 

 

Kommende generalforsamling AGR 
 

 Der skal sendes invitation ud til generalforsamlingen 

 Dato bliver den 20.02.2018 kl 19:00 

 Grethe undersøger om hun har en skabelon til invitationen 

o Invitationen skal sendes ud senest tirsdag i uge 5 

o Luise laver invitationen ud fra eksempel fra Jack 

o Husk at tilføje hvem der er til valg og hvem modtager genvalg 

 

Undervisning 
 

 Stigning af priser på undervisning i Dressur stiger fra 200 DKK til 220 DKK for 30 min 

o Karina aftaler med Dennis hvad dato skal være gældende 

 Der aftales en ekstra dag med BOM træning fredag aften efter kl 18 

o Der må gerne sættes enkelte spring op 

 



Internet på AGR 
 

 Problemer med internet forbindelsen på AGR 

o Jack tager kontakt til TDC 

 

Henvendelse fra medlemmer 
 

 Der er blevet modtaget gentagene henvendelser, vdr. hensyntagen til hinanden under ridningen på 

ridebanerne. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at overholde ridebanereglerne og passe godt på 

hinanden. Af sikkerhedsmæssige årsager HUSK at holde god afstand fra hinanden.  

o Ved gentagene overtrædelser af ride hus reglerne og opståen af farlige situationer ser 

bestyrelsen sig nødsaget til at give medlemmerne en advarsel og i værste fald udelukke 

rytterne fra brug af faciliteterne i en defineret periode.  

 

Cafeteria 
 

 Der skal findes en tovholder ordning på cafeteriet  

 

Ridehuskort 
 

 Enkeltdage skal betales kontant eller på mobile pay nummer: 53636 

 

Dagrofa kort 
 

 Vi har fået nye dagrofa kort. 

o Et udleveret til Grethe 

o Et udleveret til Charlotte 

 

Cafemaskine 
 



 Nøglen er blevet væk  

o Nøglen bliver lagt i det låste rum for at undgå forkert brug af maskinen 

 Maskinen skal renses en gang om ugen  

o Opgaven skal uddelegeres til en ny 

 

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 08.02.2018 

DRF representantskabsmøde den 21. April 


