Referat af Allerupgaard Rideklub’s
bestyrelsesmøde d. 4/10-18
____________________________________________________________
Tilstedeværende under mødet:
Grethe Eriksen, Luise Durow, Stine Voschero Hejn Rasmussen, Karina
Clausen & Lea Ruaya Drachmann

Klubaften hos Horze d. 4/9-18 evaluering
Vi synes det var et rigtig pænt fremmøde, og vi er stolte over aftenen. Tak for det flotte fremmøde og
nogle hyggelige timer.
Klubben har fået et gavekort på ca. 750,- kr. for aftenens salg, som kan bruges i klubben.
Tag gerne fat I en af os fra bestyrelsen, hvis du har et forslag til, hvad pengene skal bruges på.

Springstævne d. 7-9/9-18 evaluering
Der var desværre lidt få startere til vores springstævne og rigtig mange meldte fra pga. vejret. Det er
rigtig ærgerligt, men desværre ikke noget vi kan gøre noget ved. Vi synes dog alligevel, at det blev til
et par hyggelige timer.
Det nye system med udbetaling af doteringspenge, synes vi fungerede rigtig godt og det har vi tænkt
os at afprøve til næste dressurstævne. Førhen blev penge udbetalt kontant til hver rytter, men nu bliver
de overført direkte til de ryttere som har afleveret seddel i sekretariatet.
Til næste år vil vi prøve og se, om vi kan få rykket springstævnet til i starten af året, da vi tænker det
måske vil kunne give flere startere.

Klubstævne d. 29/9-18 evaluering
Det var en rigtig god dag, med flot fremmøde. Vi er positivt overrasket over hvor mange der kom, så
vi takker til alle der mødte op og heppede på rytterne.
Tombola til hjælper-lotteriet
Vi synes det var hyggeligt og det var nogle fine præmier der var med. Vi takker vores sponsorere,
som var med til at gøre dette nye koncept muligt.
Vi har tænkt os at gøre det igen til næste år.

Status fra kasseren
Da Karina Clausen desværre vælger at træde af til generalforsamlingen, ønsker vi at finde en ny
kasserer inden årets udløb. Kunne det have interesse for dig? Tag endelig kontakt til bestyrelsen.

Springundervisning
Ulrik startede undervisning for første gang tirsdag d. 2/10-18. Vi er glade for at han vil komme og
undervise på Allerupgaard Rideklub, og håber på at flere ryttere har mod på, at komme og springe og
få en prøvetime ved Ulrik.

Ny kontrakt Allerupgaard & AGR
Kontrakten er rettet til og sendes videre til advokaten.

Punkter under eventuelt
●
●
●

●

Vi har haft snak om at afholde en julefrokost, men inde i det nye år, når alle er kommet godt
over julen og ind i det nye år.
Der afholdes æbleskive-dag d. 20/12-18, så vi kan sige god jul til hinanden. En begivenhed på
Facebook vil komme, med mere information herom.
Vi har takket ja til at leje rytterstuen ud til officialsmøde. Luise og Grethe dukker op og sørger
for at stille klar.
Det koster 50,- pr. mand for deltagelse (inkl. kaffe + kage) sodavand kan købes.
Der har været efterspurgt på klubjakker igen, og Karina står for kontakten til DK
reklamebroderi. Stine vil stå for administration af det, dvs. bestilling mm.
Der vil komme mere information snarest.

Forslag fra medlemmer
Jamile har foreslået at afholde et bid arrangement. Vi har snakket om det og synes det lyder som en
god ide. Dato vil blive aftalt senere.
Næste møde d. 15/11-18

