
 

Referat af Allerupgaard Rideklub’s 
bestyrelsesmøde d. 7/3-18 
____________________________________________________________ 
Tilstedeværende under mødet:  
Grethe Eriksen, Luise Durow, Karina Clausen, Camilla Lynge 
Christiansen, Jack Bahl Hansen, Stine Voschero Hejn Rasmussen & Lea 
Ruaya Drachmann 
 
Godkendelse af referat 
Referatet er blevet godkendt, men mangler underskrift. 
 
Evaluering af generalforsamling  
Bestyrelsen har evalueret generalforsamlingen og er kommet frem til at det forløb sig fint, og der kom 
en god dialog ud af det, i en pæn tone. Der blev bragt nyttige emner op, som vil blive taget til 
efterretning. Bestyrelsen ønsker tak for en god aften til alle fremmødte. 
 
Generalforsamling for Distrikt 7 d. 15 marts 
Der skulle findes to repræsentanter fra Allerupgaard Rideklub, til generalforsamlingen ved distrikt 7 
d. 15/3 ved Fyens Rideklub. Det er besluttet at Grethe og Lea deltager. 
 
Repræsentantskabsmøde i april 
Der skulle findes to repræsentanter til repræsentantskabsmødet, som finder sted i april ved Scandic i 
Kolding. Det er besluttet at Grethe og Helle deltager.  
 
Arbejdsdag  
Bestyrelsen har bestemt dato for arbejdsdagen, som er besluttet til at skulle afvikles lørdag d. 14/4. 
Der vil være morgenmad kl. 08.30, hvor der imens vil blive præsenteret dagsprogrammet for dagen. 
Kl. 9 begynder vi at gå i gang med de fremlagte opgaver.  
Lea vil lave en agenda samt tilmeldingsseddel til dagen. Camilla & Luise tjekker springene ift. maling 
og reparation. 
 
Kurser/arrangementer  
Der har været snak om at skulle arrangere følgende kurser/begivenheder: 

- Et western kursus åbent for AGR’s medlemmer og udefrakommende. 
- Oplæg fra Hippolyt omkring foder åbent for AGR’s medlemmer og udefrakommende. Stine 

undersøger mulighederne. 
- Åben springbane 
- Springkursus. Lea undersøger mulighederne. 
- Dressurkursus ved Grethe Keller. Grethe undersøger mulighederne. 
- Loppemarked 

 
Har medlemmer forslag til undervisere vedr. kurser, tag gerne fat i en fra bestyrelsen. 



 
Børneattest  
Efter nye regler skal alle medlemmer fra bestyrelsen og undervisere skriver under på en børneattest. 
De skal afleveres til Karina efter udfyldelse. Karina vil undersøge at finde dem på nettet. 
 
Nye computere 
Som der tidligere er blevet meldt ud, har bestyrelsen valgt at investere i nye computere til brug under 
vores stævner, planlægning dertil mm. Vi har et budget på maks. 5000,- kr. for 2 computere. 
Lea vil undersøge mulighederne og finde tilbud på nye computere. 
 
Equipe  
DRF har lanceret nyt stævnesystem, som hedder Equipe. Det virker ligesom det gamle DRF Live, 
men Equipe er en ny og mere udviklet version. Ift. det, så er det besluttet at Grethe og Luise deltager 
til kurset omkring det nye stævnesystem. 
 
Cafeteria til stævne  
Da der endnu ikke er nogen som har meldt sig som bestyrer af cafeteriet til vores stævner, har 
bestyrelsen påtaget sig ansvaret som midlertidig løsning. Luise vil være bestyrer af cafeteriet til vores 
stævne d. 21-22/4. Hvis nogen ønsker at hjælpe, er de mere end velkommen og bedes tage fat i Luise. 
Vi søger fortsat en person der vil overtage cafeteriet fast til vores stævner.  
 
Sodavandssalg/kaffemaskinen 
Charlotte ønsker ikke at fortsætte som ansvarlig for sodavandssalg og rengøring af kaffemaskinen, og 
bestyrelsen har derfor skulle finde en ny ansvarlig. Lea overtager for Charlotte fremadrettet, og vil 
være den nye ansvarlige. 
 
Diverse  
Kommende arrangementer og begivenheder vil blive offentliggjort af Lea på facebook i løbet af marts 
måned. 
 
Som noget nyt, har vi valgt at åbne en offentlig facebookside til klubben. På nuværende tidspunkt har 
vi to facebookgrupper tilknyttet Allerupgaard.  
Gruppen ‘Allerupgaard Rideklub - AGR’ vil fortsat være til at finde, og vil fortsat også være der, til at 
oplyse forskellige informationer omkring undervisning mm. 
Den anden gruppe ‘Allerupgaard Stalden’ vil også fortsat være til at finde, da den bruges til at sende 
informationer ud blandt opstaldere på Allerupgaard. 
 
Vi arbejder på at få lavet en tilknyttende Instagram konto, som Christina vil arbejde på. 
 
Charlotte har tilbudt fortsat at hjælpe til med hjælpermad til vores stævner, hvilket er et tilbud vi har 
takket ja til. 
 
Der har været snak om at undersøge mulighederne for sponsorryttere eller sponsor stævner. 
 



Jack har afleveret nøgler, og Lea har fået udleveret nøgle. 






