Referat af bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub den 14. Marts 2017
Evaluering af generalforsamlingen
• God tone til mødet
Status distrikt 7 ved Grethe Eriksen
• Samme bestyrelse er genvalgt
• Ekstra ordinær generalforsamling 30. Marts
o Valg omkring sportsudvalg eller udvide bestyrelsen med to medlemmer
• Nyt tidstagnings apparat til springstævne
Dressurdommer kursus øveklasse 13. April ved Grethe Eriksen
• AGR står for forplejning – betales af ride forbundet
• Ca. 25 personer
• Kan Karinas mor lave gryderet med ris?
• Anita vil gerne bage kage til eftermiddagen
• Alt efter vejr er det indendørs eller udendørs – banerne bliver lukket i en periode
• Grethe finder Rytter til klassen
Stævner 2017
• April stævne
o Allerede mange starter der har meldt til
• Mai stævne
o Mangler information omkring pony stil cup fra ride forbundet
• Juli stævne
o Mangler stadig nogen officials - Grethe
• 5.-6. August springstævne
o Holdmesterskab Heste
o Holdmesterskab for pony giver vi afkald på
o Grethe ansøger datoen på GO
o Springudvalget laver proportionerne senere i foråret
o Vi skal tage til overvejelse ikke at bruge penge på tidstagning
Undervisning på AGR
• Betaling er 625 DKK/måned (hvis der er 5 gange i måneden 785 DKK/måned)
o Prisen skal rettes på hjemmesiden - Grethe
• Betaling til Sarah er åbenstående da kassereren mangler nem ID fra banken
• Eksterne rytter dressur & spring

•

o Enetime 200 DKK (til Sarah) + 75 DKK (til ridehuskort)
Har svært ved at overholde tiderne til springundervisning
o Kan heste der nogen gange kræver lidt mere tid gå de sene tider?

Status fra ny kasserer på AGR ved Karina Clausen
• Sende regning på kontingent for rytter der rider for AGR men ikke er medlemmer
• Mangler nem ID til bank og SKAT
o Er bestilt og på vej
• Alle fakturaer er sendt ud
• Påmindelser på forfaldne fakturaer er sendt
• Medlemmer skal melde sig ud i tide hvis de ikke ønsker at være medlemmer mere (i henhold til
hjemmesiden)
Arbejdsdag – forslag til dato 9. April
• Luise koordinerer dato med Casper og Jette
• Bomme skal males
o Luise undersøger hvad farver vi skal bruge
o Jack skaffer maling
• Blomsterspande skal opdateres
o Ny jord/planter
o Helle vil kontakte Anna vdr. Blomster
Hygge på AGR - Luise
• Fællesspisning – åben cafeteria
o På skift på dressur og spring undervisningsdag
o Tilmelding 2-3 dage før dagen
o Lav skabelon til at holde fællesspisning så andre end bestyrelsen kan stå for at holde
arrangementet
• Sponsordag/åbenhus
o Ponygames
o Loppemarked
o Cafeteria åben
o 26. August – Dansk Rideforbund åbenhus?
Opslag fra Ridehesten
• Stævnemedlemskab på mindst 3 måneders varighed 175 DKK/år
o Medlemmerne har ikke adgang til klubbens faciliteter
• Høre klubkonsulenterne omkring reglerne – Luise
o Generelt omkring gode råd?

Ønske fra springundervisning
• Forespørgsel om at bytte spring bane og dressur bane
o Stadig til debat
Nye ridebaner
• Tilskuddet til indendørsbaner er ikke modtaget på konto før nye kasserer overtog
• Udvalg til fornyelse af ridebaner
o Fra bestyrelsen: Jack og Luise
o Casper
o Andre hjælpere fra stalden/klubben
Ridebaner
• Lille ridebane mangler lys – Luise
• Vandingsanlæg på barrieren i ridehallen
o Hvad koster det? Ca. 35.000 DKK plus tilslutning af vand
Eventuelt
• Daglig sodavand
o Chalotte overtager sodavandsordningen fra 1. April i dagligdagen
o Mobilepay skal oprettes - Karina
• Cafeteria – mangler stadig ansvarlig
• Kursus i lange liner hos Henrik Høner – Charlotte
o 4 x demonstrationshest
o Tilskuer

