Referat af Allerupgaard Rideklub’s
bestyrelsesmøde d. 5/6-19
____________________________________________________________
Tilstedeværende under mødet: Grethe Eriksen, Stine Voschero Hejn
Rasmussen, Luise Durow, Jennifer Jakobsen & Lea Ruaya Drachmann

C-stævne i dressur i uge 29 og C-stævne i Springning i uge 30 Der er ved at være styr på
det og vi er så småt begyndt at dele posterne ud. Der vil komme hjælperlister op, når vi
kommer tættere på.
Status fra kasserer Stine Rasmussen Det nye
lønsystem fungere og det virker rigtig godt.
Sponsoraftaler Vi har fået sponsoreret 20.000,- kr. af Nordea Fonden og vi er meget glade
og taknemlige. Pengene skal bruges til belysning til den lille udendørsbane.
Punkter under eventuelt
● Forslag: Afholdelse af aften C-stævne Vi synes det er et godt forslag, som
vi vil arbejde i, samt finde en dato til arrangementet når det passer ind i
kalenderen.
● Hjemmeside Lea arbejder fortsat med at få etableret en ny og funktionel hjemmeside til
klubben.
● Arrangementer for eksterne parter som låner ridehuset:
-

24.08.2019 Frederiksborg Følskue
29.09.2019 Frederiksborg Hingstekåring

● Klubmesterskabet på Allerupgaard afholdes lørdag d. 28.09.2019. Efterfølgende vil
der være fællesspisning, yderligere informationer følger når vi kommer tættere på.
● Dressurbane: Der arbejdes på at finde nogle bogstaver til en dressurbane i rigtige mål
oppe på den store bane, dette skal dog laves på en måde hvor det også er muligt at passe

og vedligeholde vores fine nye baner.
● Tredje underviser Der har været forespørgsler på at få en tredje underviser på
Allerupgaard Rideklub, da der pt. er fyldt op, og vores nuværende undervisere ikke kan tage
flere elever ind. Vi er derfor i Bestyrelsen blevet enige om, at det nu er i orden, at medbringe
sin egen underviser på stedet med den forudsætning af, at man overholder følgende vilkår
beskrevet herunder:
Undervisning på Allerupgaard: Bestyrelsen har vedtaget, at medlemmer der er opstaldet på
Allerupgaard har mulighed for, at medbringe deres egen underviser. Det er under forudsætning,
at klubbens åbningstider bliver overholdt og at eksisterende aktiviteter som undervisning mm.
har førsteret og ikke generes.
Tider mht. til bomtræning og springning i ridehuset skal til enhver tid overholdes.

Næste møde (stævnemøde) onsdag d. 10/7-19

