Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 5. december 2016
Deltagere: Jack Bahl Hansen (ordstyrer), Grethe Eriksen, Marianne Knudsen,
Charlotte Søndergaard, Christina Andersen (referent)
1. Status undervisning AGR
Bestyrelsen mødtes kort med Sarah til drøftelse af springundervisningen på AGR,
da de 3 måneders prøvetid er gået. Bestyrelsen har kun modtaget positive
tilbagemeldinger fra springrytterne, og Sarah var også tilfreds. Dog har tilslutningen
været lidt svingende, og springundervisningen har i prøvetiden givet et mindre
underskud, som klubben har dækket. Det er derfor nødvendigt at hæve prisen på
springundervisning med kr. 25,- pr. måned pr. 1. februar 2017. Derudover indføres
1 måneds opsigelse på undervisningen.
Dressur undervisningen forløber fortsat rigtig godt.
2. Indkomne arrangementer/forslag
Karina Clausen har forespurgt på endnu et dressurkursus v. Anemette Holm
Petersen. Alle i bestyrelsen er dog enige om, at der ikke afholdes kurser før efter
generalforsamlingen i februar 2017.
Flere af klubbens medlemmer ønsker at erhverve sig et trailerkørekort, og Camilla
Lynge er ved at undersøge muligheden for dette og har forespurgt bestyrelsen, om
rytterstuen må benyttes til teoriundervisningen, og det bakker bestyrelsen op om.
3. Stævner 2017
Der skal søges om C- og D-stævner senest d. 16. december 2017. Bestyrelsen
søger følgende stævner i 2017:
April:
D-stævne i dressur og spring (1 dag dressur/1dag spring)
Maj/juni: C-stævne i dressur (2 dage)
Juli:
C-stævne i dressur (1 dags stævne)
August: D-stævne i spring (2 dage)
DRF’s nye stævneprogram er klar til brug, og der afholdes kursus i dette først i det
nye år.
4. Evt.
 Odense Kommune ændrer fremover i tilskuddet til klubberne, men vi ved endnu
ikke, hvor meget mindre tilskuddet bliver til AGR, .
 HUSK: Klubben mangler cafeteriebestyrer pr. 1. januar 2017.
 Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 23. februar kl. 19.00, hvor der
afholdes generalforsamling i rytterstuen. Der skal vælges 2 repræsentanter til
bestyrelsen, 1 suppleant samt 1 revisorsuppleant. Hvis man er interesseret i
bestyrelsesarbejdet, er man velkommen til at kontakte Jack.
 Der er et par af klubbens medlemmer, som mangler rideprøve i LC, som er
nødvendig for at kunne få ryttermærke 4. Derfor vil der være mulighed for at ride
et LC-program for Helle torsdag d. 29. december, og efterfølgende arrangeres
muligvis ringridning for klubbens medlemmer. Opslag kommer i den store stald.
 Facebookgruppen ”Allerupgaard Stalden” bliver pr. 1. januar 2017 kun for
opstaldere/parter på Allerupgaard. AGR vil finjustere facebook siden
”Allerupgaard Rideklub”, og efter 1. januar vil alle informationer som vedrører
medlemmerne
(herunder
referater,
informationer
om
undervisning,
arrangementer m.m.) blive slået op på denne gruppe.
 Bestyrelsen vil gerne invitere klubbens medlemmer på gløgg og æbleskiver
onsdag d. 21. december kl. 17-19. Af hensyn til forplejningen bedes man
tilmelde sig.
Næste møde er mandag d. 9. januar 2017 kl. 19.

