
 

Referat af Allerupgaard Rideklub’s 
bestyrelsesmøde d. 9/1-19 
____________________________________________________________ 
Tilstedeværende under mødet:  
Grethe Eriksen, Stine Voschero Hejn Rasmussen, Karina Clausen & Lea 
Ruaya Drachmann 
 
Evaluering af Gløgg og æbleskiver  
Vi synes det var et rigtig pænt fremmøde, og takker for det flotte fremmøde og nogle hyggelige timer. 
Vi ses næste år.  
 
Evaluering af skrabelodder 
Der var desværre ikke den store opbakning, så klubben fik solgt 26 ud af 400 lodder.  
Vi tænker det hænger sammen med dårlig kommunikation fra bestyrelsens side af, men også fordi det 
har været nogle travle vintermåneder. Vi overvejer om det er noget vi skal gentage igen. 
 
For de 26 solgte lodder har klubben tjent 286,-. 
Stor tak for god indsats til de tre, som har været med til at sælge. 
 
Status fra kasseren 
Der er sendt regninger ud på medlemskab, og vi afventer de sidste indbetalinger fra klubbens nye- og 
gamle medlemmer.  
 
Generalforsamling d. 20/2-19 
Luise udarbejder en invitation til generalforsamling d. 20/2-19, som skal være udsendt senest tirsdag 
d. 29/1-19, uge 5. 
 
Udendørs ridebaner 
Udendørs banerne er påbegyndt og de arbejder hårdt. Alt går efter planen og vi glæder os til at se 
resultatet.  
 
Tusinde tak til de frivillige som kom og gav en hånd med til banerne. 
 
Stævnekoordinerende møder d. 17- og 24/1-19 
C-stævne planlægning d. 17/1.  
Vi har ansøgt om følgende stævner: 

● Dressurstævne d. 11-12/5  
● Dressurstævne d. 19-21/7.  
● Springstævne ugen efter d. 27-28/7.  

 
D-stævne planlægning d. 24/1.  
Vi har ansøgt om følgende stævner: 

● Spring- og dressurstævne d. 20-21/4 
 
Klubjakker 



Opslag kommer snarest vedrørende bestilling af jakker, størrelse mm. 
 
Indkommende forslag til generalforsamling 
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12/2-19. 
 
Punkter under eventuelt 
Longering 
Grundet klager fra medlemmer vedrørende longering i ridehuset, har vi valgt at tage det til os og lave 
nye retningslinjer. De gamle regler for longering ophæves, og det er de nye og nedenstående regler 
der gælder, indtil andet meldes ud.  
Grunden til, at vi ser os nødsaget til at lave nye retningslinjer er fordi, at muligheden for longering på 
udendørsbanerne ikke er der lige pt. så længe at byggeriet er i gang. Der vil blive hængt skilte op, så 
det er klart for alle. 
 
Derfor er reglerne for longering som følger: 

● Det er tilladt at longere i ridehuset og longeringsrundellen i skridtmaskinen. 
● Det er kun tilladt at longere i ridehuset, såfremt at man rydder op efter sig. Det indebærer at 

man jævner huller og samler klatter. Der vil blive sat en rive op til det. 
● Vi henviser dog til, at der så vidt muligt bliver longeret i loneringsrundellen. 
● Der må kun longeres i ridehuset såfremt man er alene, eller ved maks. 2 andre tilstedeværende 

ryttere som har givet lov til dette. 
● Ingen longering i ridehuset når der modtages undervisning. 

 
 
Næste møde tirsdag d. 5/2-19. 
 
 
 


