Generalforsamling Allerupgaard Rideklub
d. 20. februar 2018
1. Valg af dirigent
Christina Andersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidig
indkaldt.

2. Formanden aflægger beretningen for året 2017
Beretning fra formand Jack Bahl Hansen
Jeg vil gerne på klubbens og bestyrelsens vegne, byde jer alle velkommen til den årlige generalforsamling i
Allerupgaard Rideklub.
2017 har desværre ikke været et så flot præsteret år for AGR med hensyn til placeringer i mesterskaber
men dog bedre end i 2016, vi har nemlig haft 1 enkelt placering og det er vi stolte af.Det var Kamilla Emilie
Houborg på Alberte som blev nr. 3 til distriktsmesterskabet, stort tillykke.
Jeg vil også gerne ønske flg. AGR ryttere tillykke med deres klubmestertitler i 2017.
Pony dressur Nicoline Holm Larsen på Cognac
Heste dressur Jan Reimann på Hyggebo’s Felia
Pony spring Sine Mi Eriksen på Sedona Sunrise
Heste spring Malia Caroline Wojdanowski Larsen på Yacardi
Der har siden sidste generalforsamling i 2017 været afholdt 10 bestyrelsesmøder.
Der har i 2017 været afholdt 4 super gode og velorganiserede stævner. Hvert stævne sin charme. Generelt
har alle stævnerne igen indbragt meget ros fra alle deltagere og tilskuerne, banerne stod flotte som de
plejer og der var mange deltagere og i sær til 1 dags Dressurstævnet i sommers. Vi får megen ros fra
officials over vores måde at holde overblik på alle poster til afholdelse af et godt stævne og så får vi af
rytterne megen ros for vores flotte præmier.
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 2017 har der været afholdt et førstehjælpskursus ved Jennifer. Dette har været et virkelig godt
arrangement som jeg personligt håber, kan blive til en fast tradition på AGR evt. kombineret med en
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fællesspisning da oplysning om brug af førstehjælp kun styrkes ved gentagende information. Bestyrelsen vil
igen takke Jennifer for at afholde dette kursus.
Ligeledes i 2017 har der været afholdt en foredrags aften ved Kimi Nielsen som er stævne coach, et virkelig
godt arrangement som var flot besøgt.
Bestyrelsen vil også gerne give Ebbe en stor tak for at vil være koordinator for løsspring hver lørdag og
Kamilla ligeledes en stor tak for at vil være koordinator for bomtræning hver søndag.
Ligeledes også stor tak til Anna Maria Jensen for at koordinere springundervisningen.
I 2017 har vi haft 1 arbejdsdag, dagen hvor vi kom rundt om det meste som gør at arealerne er bare det lidt
pænere og der blev hygget med god mad og dejligt AGR samvær.
Samme dag hvor vi afholdt klubmesterskab var der om aftenen 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 & æbleskiver hvor vi havde mulighed for at ønske hinanden en
god jul. Det var også hyggeligt.
Igen i år vil der blive afholdt stævner, et kombineret dresser & spring D-stævne, 1 dressur C-stævne, 1-dags
C-stævne i dressur samt 1 spring C-stævne med holdmesterskabet.
Der er en okay solid økonomi i klubben det vil Karina & Luise komme ind på om lidt, 2017 gav desværre lidt
udfordringer men vi var rustet til det.
Vi har som i fleste nok ved fået et ekstraordinært tilskud til ny ridehusbund i ridehallen og det bliver
effektiviseret her i første halvår af 2018 og vi har i AGR’s bestyrelse afsat et stort beløb til de udvendige
baner så de også får et face løft som gør dem mere behagelige for jer og for dem der kommer til vores
stævner, så jeg håber dette store fælles projekt på Allerup bliver en stor succes.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for endnu et år som formand for AGR, det har været en fornøjelse, jeg vil dog
godt beklage og undskylde at jeg ikke er så synlig her, det skyldes hovedsageligt at vi ikke har hestene her
på Allerupgaard længere, vi flyttede dem i efteråret 2017 af logistiske årsager, men mit daglige arbejde har
også været på over max over en længere periode og deraf har jeg valgt at efter mine 4 år i bestyrelsen for
AGR som formand at vige pladsen til en ny. Det jeg har nydt mest ved mit bestyrelses arbejde for AGR er
helt klart afholdelse af stævnerne og det at se at alle giver et nap med for fællesskabet. Jeg nævnte til vores
sidste bestyrelsesmøde at det bliver lidt mærkeligt efter i dag og ikke er en del af bl.a. afholdelse af
stævner, hvor de andre i bestyrelsen beroligede mig med, at det skulle jeg ikke spekulere så meget over for
det skulle jeg stadig fortsætte med efter i dag.
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Jeg vil takke mine medbestyreles medlemmer for mange hyggelige timer til møderne gennem årerne.
Også en stor tak for sammenarbejdet med Casper & Jette.
Til sidst vil jeg ønsker jer alle det bedste, såvel privat som AGR medlem.

3. Kassererens beretning
Regnskabet blev fremlagt af sekretær Luise Durow. 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. 13.978 ,-. Tilskuddet fra kommunen har været lavt grundet for stor udbetaling I 2016 der
blev trukket fra tilskuddet I 2017. Grundet aldersfordeling af medlemmerne (større andel medlemmer
mellem 25 og 65 år i %) er tilskuddet fra kommunen faldende, selvom medlemstallet er stigende.
Undervisning i springning og dressur har været stabilt i hele 2017 og forventes at fortsætte på samme
niveau som 2017. Der er blevet indført bom træning hver fredag aften fra kl 18-21.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019
Kontingent børn under 12 år: 250,- pr. år
Kontingent junior 12 – 17 år: 350,- pr. år
Kontingent senior over 18 år: 400,- pr. år
Der foreslås, at hæve kontingenterne, da reduceret kontingent ikke giver flere medlemmer men et direkte
tab for klubben. Der foreslås at oprette et familie medlemskab, f.eks. betale fuld pris for 2 medlemmer og
reduceret for resterende familie medlemmer. Mulighed for familiemedlemskab skal undersøges af den nye
bestyrelse. Det nye kontingent blev foreslået til at være følgende:
Kontingent børn under 12 år: 300,- pr. år
Kontingent junior 12 – 17 år: 400,- pr. år
Kontingent senior over 18 år: 500,- pr. år
Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 1 stemme imod.
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5. Behandling af indkomne forslag.
Der blev ikke fremsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Grethe Eriksen, Charlotte Søndergaard og Jack Bahl Hansen var på valg til bestyrelsen, hvoraf Grethe
Eriksen ønskede genvalg og Charlotte Søndergaard og Jack Bahl Hansen ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog Lea Ruaya Drachmann. Forsamlingen foreslog Stine Voschero Hejn Rasmussen. Lea
Ruaya Drachmann og Stine Voschero Hejn Rasmussen blev valgt i bestyrelsen.
Anita Rasmussen var på valg som suppleant og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Camilla Lynge
Christiansen. Camilla Lynge Christiansen blev valgt som suppleant.

7. Eventuelt
•

Der diskuteres hvordan der kan findes flere penge til klubkassen.
➢ Salg af flere sponsorskilte
➢ Hævet gebyr for kurser for deltagere udenfor AGR
➢ Søg af legater
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