
Bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub den 01. maj 2019 
 

Deltager: Casper Rasmussen, Stine Rasmussen, Grethe Eriksen, Jennifer Jakobsen, Luise Durow 

 

1. Arrangementer med eksterne parter på AGR 
For at dække udgifterne til vedligeholdelse af de nye fiberbundsbaner vil AGR og Allerupgaard ved interesse 

afholde arrangementer i fællesskab med eksterne parter.  

• Afretning af bund i Ridehus før – ca 8000 kr/år 

• Afretning af bund i Ridehus + udendørsbaner fremover – ca 25.000 kr/år 

Priser som er lagt til protokol ved sidste bestyrelsesmøde bliver revurderet. Der er besluttet at vi vil 

undersøge hvad priserne er hos andre der udbyder at arrangementer med eksterne parter.  

Arrangementer i år der traditionelt bliver afholdt og der er fastlagt er: 

Ponyskue første lørdag i Maj 

Ponyskue sidste lørdag i August 

1-dags Ridekursus i August – afventer konkret dato 

 

2. Ridebaner 
Et af rideklubbens medlemmer søger erstatning for dårlig udførelse springundervisning mht. kvaliteten af 

de ny-opførte ridebaner. Vi beklager meget ubelejligheden der er opstået og stadig er igangværende mht. 

til at der er blevet lagt ny ridebane på AGR. Vi erkender at springundervisning burde have været aflyst den 

pågældende dag og vil være mere opmærksom på disse slags udfordringer i fremtiden. Vi har dog besluttet 

at der ikke gives erstatning for den pågældende springundervisning.  

3. Arbejdsdag 05. Maj 
Luise sørger for morgenmad og frokost. Sandwich bestilles hos Sndr. Nærå Bager. Maria medbringer kage til 

dagens hjælpere.  

• Liste over ting der skal ordnes: 

• Rengøring af Sekreatiat 

• Rengøring af TD rum 

• Rengøring af Dommertårne 

• Rengøring og antialge af bordbænkeset 

• Feje og rive omkring ridehuset 

• Luge ukrudt 

• Rengøring af barrierer 

• Rengøring af Cafeteriet 

• Køre på lossepladsen 

• Oprydning i sløjferum 

• Opsætning af nyt Reklameskilt 



4. C-stævne 11-12 Maj 
• Vi sætter baner op tordag kl 19:00 inden stævnet 

• Blomster – Christina arbejder i en aftale vdr. Blomster til bogstaver og krukker 

• Speakeranlæget skal testes – Jennifer & Luise 

• Parkering for personbiler skal foregå langs vejen på Højbyvej. Parkering for lastbiler skal være 

ved laden og langs vejen på Højbyvej.  

• Til vores sidste stævne blev der kritiseret at vi manglede et parkeringsskilt af TD. Det er skrevet 

på TO-DO listen.  

5. Status fra kasserer Stine Rasmussen 
• Danløn er oprettet og testes 

6. Punkter under eventuelt  
• Ren – natur tjen penge til klubben ved at samle skrald – Jennifer undersøger 

• Jennifer undersøger om vi kan søge Toms Guldpulje til tilskud til en Sommerfest eller 

Julefrokost. 

• Dato til sommerfest er lørdag den 24. August 

• Dato til klubstævne bliver slut September – dato følger 

• Støtteforeningen – Luise sender referat til Sydbank. Luise sender link til upload til Grethe og 

Stine.  

• Vi undersøger muligheden for at indgå en aftale med en 3. underviser på AGR. Da vi har mange 

nye opstaldere er efterspørgslen efter undervisning stigende og vi vil gerne undersøge 

muligheden for at efterkomme ønsket om en 3. underviser. 

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 5. Juni kl 19:00 


