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Allerupgaard	  Rideklub	  Generalforsamling	  
onsdag	  d.	  19.februar	  2020	  
	  
	  	  	  	  	  	  1.	  Valg	  af	  dirigent:	  	  

Henrik	  Møller	  Christiansen	  vælges	  som	  dirigent.	  Han	  konstatere	  at	  

generalforsamlingen	  er	  lovlig	  og	  rettidigt	  indkaldt.	  

	  

2. Beretning	  om	  det	  forgangne	  år	  ved	  formand	  Luise	  Durow:	  	  
	  

Velkommen	  til	  Allerrupgaard	  Rideklubs	  årlige	  generalforsamling.	  Dem	  der	  har	  været	  med	  
sidste	  år	  kender	  mig	  jo	  allerede.	  Jeg	  er	  ikke	  så	  vild	  med	  almindelige	  standard	  taler,	  så	  
derfor	  vil	  jeg	  igen	  byde	  jer	  på	  en	  lidt	  anderledes	  beretning	  om	  hvordan	  året	  er	  gået	  på	  
Allerupgaard.	  	  

	  
Velkommen	  velkommen	  til	  forsamlingen	  i	  dag	  
Som	  holder	  under	  rideklubbens	  tag	  
Generalforsamlingen	  i	  2020	  
Om	  året	  skal	  jeg	  fortælle	  og	  helst	  uden	  at	  lyve.	  	  

	  
Som	  vi	  elsker	  og	  kender	  den	  danske	  vinter	  	  
Startede	  2019	  ikke	  med	  hyacinter	  
Men	  derimod	  med	  regnvejr	  og	  frost	  i	  bedste	  maner	  
Som	  ramte	  os	  en	  del	  da	  vi	  byggede	  nye	  baner.	  	  

	  
Men	  efter	  vi	  oplevede	  et	  badebasin	  
Og	  en	  skøjtebane	  så	  fin.	  
Nåede	  vi	  i	  mål	  efter	  udvidet	  nattevagt,	  
Med	  hele	  bunden	  færdig	  lagt.	  	  

	  
Og	  da	  ridebanen	  var	  færdig	  på	  Allerupgaard	  
Blev	  det	  også	  endelig	  forår	  
Med	  hvid	  sand	  og	  plamer	  og	  sommersol	  
Kunne	  man	  nyde	  livet	  i	  en	  liggestol.	  	  

	  
For	  at	  være	  helt	  klar	  til	  C-‐stævne	  i	  Dressur	  
Skulle	  der	  gøres	  rent	  på	  gårdsplads	  og	  komfur	  
Hjælperne	  kom	  som	  altid	  flittig	  til	  arbejdsdag	  	  
Og	  vi	  blev	  forkælet	  med	  Marias	  dejlige	  hjemmebag.	  
Også	  cafeteriet	  skulle	  opgraderes	  lidt	  
Køleskabet	  det	  var	  nok	  lidt	  slidt	  
Og	  efter	  en	  tur	  over	  ø,	  vand	  og	  fastland,	  
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Fik	  vi	  et	  nyt	  fra	  et	  cirkus	  i	  Jylland.	  
	  

Og	  endnu	  flere	  nyheder	  fik	  vi	  købt	  
Et	  nyt	  headset	  gav	  vores	  speakeranlæg	  et	  løft	  
Og	  nye	  klubjakker	  blev	  der	  også	  handlet	  ind	  
Så	  vi	  alle	  var	  klar	  til	  mere	  regn	  og	  vind.	  

	  
C-‐stævnet	  slap	  vi	  vældig	  godt	  fra	  
Med	  blomster	  og	  præmier	  og	  solskin	  stod	  vi	  klar	  
Alle	  rytter,	  officials	  og	  gæster	  kunne	  vi	  modtage	  
Til	  nogen	  rigtig	  hyggelige	  dressurdage	  

	  
I	  juni	  til	  gengæld	  havde	  vi	  svømmelufferne	  på	  
Til	  D-‐stævne	  kom	  der	  regn	  og	  det	  var	  grå	  
Men	  vores	  baner	  med	  bunden	  i	  ebbe/flod	  
Stod	  skarpe	  som	  forventet	  og	  stemningen	  var	  god.	  

	  
Når	  vi	  taler	  om	  klubben	  skal	  det	  hele	  jo	  køre	  rundt	  
Sponsorater	  er	  derfor	  altid	  sundt	  
Nordea	  fonden	  ville	  gerne	  give	  et	  bidrag	  
Nyt	  lys	  skal	  der	  være	  til	  en	  god	  vinterdag.	  	  

	  
Og	  som	  der	  kommer	  penge	  ind	  skal	  der	  også	  bruges	  nogen	  igen	  
Alle	  ansatte	  betaler	  vi	  deres	  løn	  
Siden	  sidste	  år	  igennem	  danløn	  hver	  måned	  
Så	  kasserer	  ikke	  får	  et	  rygende	  hovede.	  	  

	  
Og	  de	  nye	  tiltag	  giver	  pote	  for	  vores	  lille	  oase	  
Som	  for	  mange	  bliver	  deres	  nye	  base	  
Der	  bliver	  fyldt	  godt	  op	  i	  boksene	  og	  i	  undervisningstimer	  

	  	  	  	  	  	  	  Egne	  undervisere	  blev	  derfor	  også	  helt	  fine.	  	  	  
	  

Sommeren	  fortsatte	  så	  i	  forårets	  ånd	  
Klubbens	  madlemmer	  planlagde	  arrangementer	  med	  egen	  hånd	  
F.eks.	  en	  dag	  med	  afprøvning	  af	  magnetudstyr	  
Var	  spændende	  for	  både	  rytter	  og	  dyr.	  	  

	  
I	  ferien	  blev	  der	  rigtig	  smøget	  ærmerne	  op	  	  
Vores	  hjælpere	  gjorde	  det	  igen	  rigtig	  godt.	  	  
Både	  et	  C-‐stævne	  i	  Spring	  og	  et	  i	  Dressur	  
Med	  mange	  startere	  klarede	  vi	  med	  bravur.	  

	   	  
Årets	  sidste	  stævne	  blev	  så	  vores	  klubmesterskab	  
Og	  vores	  ryttere	  red	  året	  ud	  med	  fuld	  fart.	  	  
Så	  lad	  os	  hylde	  dem	  der	  gjorde	  det	  godt	  
Og	  bære	  over	  med	  at	  det	  (igen)	  ikke	  rimer	  så	  flot:	  	  
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Allerupgaard	  Rideklub	  klubmestere	  i	  2019	  blev:	  
• Dressur	  Pony	  –	  Marie	  
• Dressur	  Hest	  –	  Stella	  
• Spring	  Pony	  –	  Sine	  
• Spring	  Hest	  –	  Laura	  
• Bom	  på	  jord	  –	  Mathilde	  

Ved	  danmarksmesterskaberne	  var	  vi	  repræsenteret	  med:	  
• Individuel	  military	  4.	  Plads	  Casper	  
• DM	  pony	  Hold	  Dressur	  –	  Sine	  	  

Ved	  fynsmesterskaberne	  var	  vi	  representeret	  med:	  	  
• Spring	  Hold	  Hest-‐	  Camilla,	  Jamile,	  Lea,	  Pernille	  1.	  plads	  
• Dressur	  Hold	  Hest	  -‐	  Casper,	  Anita,	  Stine	  Camilla	  2.	  Plads	  

Resten	  af	  efteråret	  blev	  der	  heller	  ikke	  sparet	  
Og	  vi	  fik	  videre	  opgraderet	  inventaret	  
Nye	  kavalettier	  til	  springtimen	  blev	  der	  købt	  
Og	  nye	  kaffekopper	  giver	  vores	  køkken	  et	  løft	  

	  
Garderobeskabe	  blev	  der	  solgt	  i	  lange	  baner	  
Så	  der	  igen	  kunne	  ryddes	  op	  med	  maner	  
Og	  lyset	  blev	  pudset	  og	  nye	  pærer	  sat	  i	  	  
Så	  alle	  kan	  se	  noget	  når	  de	  kommer	  forbi.	  	  

	  
Rigtig	  tid	  til	  hygge	  er	  der	  når	  det	  bliver	  koldt	  	  
En	  vinsmagning	  og	  fællesspisning	  blev	  der	  arrangeret	  og	  afholdt	  
Og	  gløgg	  og	  æbleskiver	  som	  traditionen	  vil	  
Og	  julefrokost	  skal	  også	  altid	  være	  plads	  til.	  	  

	  
Men	  helt	  er	  vi	  ikke	  nået	  i	  mål	  med	  vores	  beretning	  
Rigtig	  godt	  gik	  det	  også	  med	  vores	  indberetning	  
Revisionen	  fra	  kommunen	  klarede	  vi	  så	  nemt	  
Det	  er	  jo	  sådan	  det	  går	  når	  kassererens	  arbejde	  er	  så	  fornemt.	  	  

	  
Sidst	  vil	  jeg	  gerne	  tale	  om	  de	  nye	  ildsjæle	  der	  står	  klar	  
Der	  har	  valg	  områder	  for	  glædeligt	  at	  tage	  ansvar	  
I	  dressur,	  spring,	  stævner,	  sponsorer	  og	  cafeterietsalg,	  
Danner	  de	  den	  hårde	  kærne	  for	  vores	  nye	  udvalg.	  	  

	  
2019	  du	  har	  bragt	  os	  lidt	  af	  hvert	  
Af	  det	  sjove,	  det	  hyggelige	  og	  det	  der	  var	  lidt	  svært	  
På	  Allerup	  har	  vi	  et	  fællesskab	  for	  de	  store	  og	  de	  små	  
Og	  det	  må	  vi	  hellere	  skåle	  på.	  	  
Mange	  tak	  
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3. Kasseren	  forlagde	  det	  reviderede	  regnskab	  for	  2019:	  

Stine	  Voschero	  Hejn	  Rasmussen	  fremlagde	  regnskabet.	  Året	  har	  givet	  et	  overskud	  på	  

27.869	  kr.	  Heraf	  er	  de	  20.000	  kr.	  et	  sponsorat	  til	  belysning	  til	  den	  lille	  udendørs	  bane	  

som	  skal	  laves	  i	  2020.	  

	  

4. Fastsættelse	  af	  kontingent:	  

Bestyrelsen	  foreslår	  uændret	  –	  dette	  vedtages.	  

	  

Kontingent	  børn	  under	  12	  år:	   300	  kr.	  pr.	  år	  

Kontingent	  junior	  12-‐17	  år:	   400	  kr.	  pr.	  år	  

Kontingent	  senior	  over	  18	  år:	   500	  kr.	  pr.	  år	  

	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag:	  
For	  at	  et	  forslag	  kan	  behandles	  på	  generalforsamlingen,	  skal	  forslaget	  være	  i	  

bestyrelsens	  hænder	  senest	  10	  dage	  før	  den	  indkaldte	  dato	  for	  generalforsamlingen.	  

Der	  er	  ikke	  indkommet	  forslag	  der	  skal	  behandles	  på	  generalforsamlingen.	  

	  

6. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer,	  suppleant	  og	  revisor:	  

På	  valg	  -‐	  bestyrelsen:	   Grethe	  Eriksen	  (ønsker	  ikke	  genvalg)	  

	   	   	   Stine	  Rasmussen	  (ønsker	  ikke	  genvalg)	  

	   	   	   Camilla	  Lynge	  Christiansen	  (ønsker	  ikke	  genvalg)	  

	   	   	   Luise	  Durow	  (fratræder	  før	  tid)	  

På	  valg	  –	  suppleant:	   Tom	  plads	  

På	  valg	  –	  revisor:	   	   Kirsten	  Jørgensen	  (ønsker	  ikke	  genvalg)	  

	  

Følgende	  blev	  valgt	  ind	  i	  bestyrelsen:	   	  

	   	   	   Ghita	  Bøgetoft	  Johannessen	  –	  2	  år	  

	   	   	   Stine	  Hansen	  –	  2	  år	  

	   	   	   Lykke	  Reichert	  –	  2	  år	  

	   	   	   Laura	  Bang	  Madsen	  –	  1	  år	  

Suppleant	  blev:	   	   Camilla	  Lynge	  Christiansen	  –	  2	  år	  

Revisor	  blev:	   	   Keld	  Jakobsen	  –	  2	  år	  
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7. Eventuelt:	  

Det	  ønskes	  fra	  medlemmerne	  at	  den	  nye	  bestyrelse	  vil	  se	  på	  følgende:	  

• Lave	  mere	  specifikke	  opgavebeskrivelser	  til	  de	  enkelte	  udvalg,	  herunder	  

dressur	  -‐,	  spring-‐	  og	  stævneudvalg.	  

• Der	  skal	  findes	  en	  ekstra	  person	  der	  vil	  hjælpe	  i	  cafeterieudvalget.	  

• Der	  ønskes	  skamler	  til	  udendørsbanerne.	  	  

• Der	  skal	  ses	  på	  om	  der	  skal	  ændres	  i	  den	  nuværende	  rengøringsaftale.	  

• Der	  skal	  undersøges	  om	  det	  vil	  være	  nemmere	  for	  klubben	  hvis	  underviserne	  

på	  stedet	  selv	  står	  for	  at	  indkræve	  penge	  for	  undervisningen,	  for	  at	  lette	  

kassererens	  arbejde.	  

• Det	  skal	  undersøges	  om	  det	  er	  muligt	  at	  få	  billigere	  internet	  og	  telefoni.	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

 
	  
 
	  

	  
	  
	  
	  
	   	  


