Allerupgaard Rideklub
Generalforsamling Allerupgaard Rideklub
d. 23. februar 2017
1. Valg af dirigent
Heidi Mikkelsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
og rettidig indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning for året 2015
Beretning fra formand Jack Bahl Hansen:
Jeg vil gerne på klubbens og bestyrelsens vegne, byde jer alle velkommen til den årlige
generalforsamling i Allerupgård Rideklub.
2016 har desværre ikke været et så flot præsteret år for AGR med hensyn til placeringer i
mesterskaber, som det var i 2015, i 2016 havde vi ingen vundne
mesterskaber/placeringer.
AGR’s egen interne klubmesterskabs placeringer for 2016 skal selvfølgelig nævnes
Jeg citerer:
Klubmestre i 2016
Pony dressur: Sine Mi Eriksen
Heste dressur: Helle Søndergaard
Pony spring: Sine Mi Eriksen
Heste spring: Camilla Lynge
Der har siden sidste generalforsamling i 2016 været afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Der har været afholdt 4 super gode og velorganiserede stævner.
Vores første stævne i 2016 var vores 40 års jubilæumsstævne som var et kombineret
dressur og spring D-stævne, om betydningen kombineret også indebærer, at vi havde alle
4 årstider på de 2 dage er mig uvist, men det havde vi, men det havde nu også sin
charme. Alle stævnerne har igen indbragt meget ros fra alle deltagerne og tilskuerne,
banerne stod flotte og der var mange deltagere især til 1 dags dressuren i sommers.
Vi fra bestyrelsen vil gerne takke Casper for hans store hjælp til alle stævnerne og
ligeledes en kæmpe stor tak til alle de frivillige hjælpere som var med før – under og efter
stævnerne, uden dem/jer ingen stævner.
I 2016 helt præcist 3. maj havde AGR sit 40 års jubilæum, det blev fejret i cafeteriet med
åbent hus. Dagen blev fejret med mange besøgende af såvel nyere medlemmer, ældre
medlemmer og ja også nogle som var med for 40 år siden. Vi havde en hyggelig
eftermiddag.
I 2016 har der været et springkursus ved Christian Schou, et virkelig godt arrangement,
bestyrelsen vil igen takke Kamilla Houborg for dette initiativ.
Ligeledes i 2016 har der været afholdt 2 dressurkurser ved Anemette Pedersen,
bestyrelsen vil gerne takke Karina Clausen for at få disse koordineret.
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Bestyrelsen vil også gerne give Ebbe en stor tak for at være koordinator for løsspring hver
lørdag og Kamilla ligeledes en stor tak for at være koordinator for bomtræning hver
søndag.
Ligeledes også stor tak til Kamilla for at koordinere springundervisningen om mandagen.
I 2016 har vi haft 1 arbejdsdag, dagen hvor vi kom rundt om det meste som gør at
arealerne er lidt pænere og vi hyggede med god mad og samvær.
Der er ikke fastsat en ny arbejdsdag endnu, men det bliver nok ”vanen tro” i april inden
vores første stævne som er den 29. + 30. april.
Vi havde i forbindelse med overrækkelse af pokaler og præmier til årets klubmestre
spisning her i Cafeteriet, et virkelig godt arrangement som også var flot besøgt, det er vi
glade for i også bakkede op om.
Inden jul havde vi en eftermiddag med gløgg og æbleskiver hvor vi havde mulighed for at
ønske hinanden en god jul. Det var også hyggeligt.
Igen i år vil der bliver afholdt stævner, et kombineret dressur & spring D-stævne, 1 2-dags
dressur C-stævne, 1-dags C-stævne i dressur samt 1 spring C-stævne.
Der er en solid økonomi i klubben, det vil Marianne komme ind på om lidt, men tingene
strammer til, det hører vi alle om i nyhederne, kommunerne skal spare, det vil Marianne
ligeledes komme ind på.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for endnu et år som formand for AGR, det har været en
fornøjelse, jeg nyder afholdelse af stævnerne og det at se alle giver et nap med for
fællesskabet, jeg er klar til at kæmpe videre for AGR her i 2017.

3. Kassererens beretning
Regnskabet blev fremlagt af kassér Marianne Knudsen. Bestyrelsen havde besluttet ikke
at få regnskabet gennemgået eksternt i år, da bestyrelsen havde vurderet at der ikke var
behov for det, så derfor var regnskabet først forelagt for og godkendt af klubbens 2
revisorer – Kirsten og Lene. Klubben har et overskud på kr. 163.348,-. Medlemstallet er
faldende, hvad kan gøres for at skaffe flere medlemmer? Dressurundervisningen går
fortsat godt, og der er kommet en del flere springryttere også, så det tegner lovende.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018:
Børn under 12 år
pr. år
250,Junior 12-17 år
pr. år
400,Senior 18pr. år
500,Det foreslås, om man kunne have 2 typer kontingent – 1 for opstaldere og 1 for dem som
kommer og rider udefra, da AGR’s medlemskontingent ligger i den dyrere ende. Der er
dog ret hurtigt enighed om fortsat kun at have kontingentpris baseret på alder, og følgende
priser blev foreslået for 2018:
Børn under 12 år
pr. år
250,Junior 12-17 år
pr. år
350,Senior 18pr. år
400,Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for, 9 imod, og 6 som valgte ikke at stemme.
5. Behandling af indkomne forslag
Casper Rasmussen havde foreslået, at man afskaffede at give klubbens medlemmer
tilskud ved afholdelse af kurser på AGR, og der er enstemmigt flertal for afskaffelse af
denne støtte. Der ydes fortsat støtte til alle klubbens hold ved distriktsmesterskaber o. l.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Marianne Knudsen og Christina Andersen var på valg og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Anita Rasmussen, Christina Andersen foreslog Luise Durow og
Casper Rasmussen foreslog Karina Clausen. Anita Rasmussen valgte at trække sig, og
derfor blev Karina Clausen og Luise Durow valgt ind i bestyrelsen.
Anita Rasmussen og Jan Reimann blev valgt som suppleanter.
7. Valg af revisor suppleant
Camilla Lynge Christiansen blev genvalgt som revisor suppleant.
8. Eventuelt
 Anita Rasmussen spørger, om det er muligt, at flytte spejlene i ridehuset så de er
placeret ud for barrieren. Det er dog ikke alle, som synes, at dette er en god idé, og
Casper Rasmussen oplyser, at det sandsynligvis ikke kan lade sig gøre i forhold til
spær, men dette kan undersøges.
 Der blev mindet om at der er rygning forbudt i ridehuset.
 Anitha Kaspersen foreslår at der fastsættes regler for klubmesterskabet på AGR, og
der er bred enighed om. Casper Rasmussen foreslår, at man som tidligere afvikler
klubmesterskabet svarende til:
o En show-klasse, hvor man kan ride den sværhedsgrad, som man vil.
o En finaleklasse, hvor man som minimum skal ride den sværhedsgrad, som
ekvipagen har startet stævne i. I springning rider alle samme bane, men
forskellig højde.
Der bakkes op om ovenstående metode. Klubmesterskabet er for alle medlemmer
af AGR, og klubmesterskabet afvikles fremover først/midt i oktober måned.
 Jack Bahl minder om, at vi mangler hjælp til cafeteriet i 2017. Wicki Drachmann og
Henrik Mortensen har de sidste 2 år lagt mange kræfter i cafeteriet, men har ønsket
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at stoppe, så derfor bedes man henvende sig til bestyrelsen, hvis man på nogen
måde kan og vil hjælpe til i cafeteriet fremover. Luise Dorow understreger at alt det
arbejde som Wicki og Henrik havde påtaget sig, sagtens kan fordeles hos flere,
således at man ikke behøver stå med hele ansvaret alene.
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