Referat af Allerupgaard Rideklub’s
bestyrelsesmøde d. 8/5-18
__________________________________________________________
Tilstedeværende under mødet:
Grethe Eriksen, Luise Durow, Karina Clausen, Stine Voschero Hejn
Rasmussen & Lea Ruaya Drachmann

Nyt omkring persondataloven
Stine og Luise udarbejder en ny procedure vedr. personfølsomme oplysninger fra vores medlemmer.
Denne procedure skal være klar til offentliggørelse på Allerupgaard Rideklub’s hjemmeside senest d.
25/5-18.

Evaluering af arbejdsdagen
Vi synes at indsatsen var rigtig god, og at der blev nået rigtig meget. Vi mener ikke at der blev
efterladt nogle hængepartier, og vi siger tak til alle de fremmødte, og tak for den gode indsats.

Tilbagebetaling af aflyste stævner
Alle pengene fra D-stævnet er tilbagebetalt til de ryttere der har oplyst reg.- og kontonr. til Grethe
Eriksen på mail uno@post2.tele.dk.
Pengene fra C-stævnet er i gang med at blive tilbagebetalt til de ryttere der har oplyst reg.- og
kontonr. til Grethe Eriksen på mail uno@post2.tele.dk.
Til dem der endnu ikke har oplyst deres oplysninger til Grethe, så er der sat en deadline senest d.
17/5-18. Alle henvendelser vedrørende returnering af penge derefter modtages ikke, og pengene
tilfalder Allerupgaard Rideklub.

Nye stævner
Vores C-stævne Allerupgaard Rideklub-Dressurens Venner Cup som bliver afholdt d. 20/7 er blevet
udvidet til et 3-dages stævne, så den nye dato for stævnet er d. 20-22/7-18. Vi har udvidet stævnet for
at kunne afholde alle de cups og mesterskaber som klubben har fået tildelt.
Distriktsmesterskabet for heste bliver afholdt d. 7-9/9-18.

Foder arrangement v. Maja Jacobsen
Luise har lavet en begivenhed på Facebook til dagen, samt sat sedler vedrørende aftenen op i stalden.

Dato til Horze arrangement
Der har været snak med Horze om, at vi afholder klubaften d. 4/9-18. Dette er dog endnu ikke
fastlagt.
Klubaftenen er i samarbejde med Horze, og den tilegner sig alle medlemmer af AGR. Mere
information vil komme.

Status fra kasserer Karina Clausen
Framelding til springundervisning
Framelding til springundervisning skal ske senest den sidste hverdag i måneden. Hvis der bliver meldt
ud senere end det, vil man blive opkrævet for næste måned uden varsel.
Grethe vil opdatere denne information på hjemmesiden.
Opkrævning fra undervisning af udefrakommende ryttere
Udefrakommende ryttere der IKKE er medlem af AGR, skal betale for undervisning på Mobilepay
(nr. 53636) før undervisningsstart. Dette gælder i både spring og dressur.
Denne regel vil træde i kraft pr. 31/5-18, og er lavet for at formindske tilfældene af dårlig betaling.

Kommende arrangementer
Sponsorstævne
Der har tidligere været snak om et sponsorstævne for medlemmerne af AGR, og vi har snakket om at
afholde det d. 19 eller 22/6-18. Dette er dog endnu ikke fastlagt.
Klubmesterskab
Dato til klubmesterskabet er fundet, og vil blive afholdt d. 29/9-18.

