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

Arbejdsdag
Tilmeldingsseddel dertil er hængt op i den store stald. Til selve dagen køber Stine ind til morgenmad
(franskbrød m. pålæg), og Luise køber ind til frokost (sandwich fra Brugsen.)

Børneattest
Børneattester er udleveret til bestyrelsen, og er blevet udfyldt med det samme. Returneret til Karina.

Opdatering af nøgler
Karina har fået opdateret sit system dertil, og har nu en oversigt over hvem der har nøgler til AGR.

Kurser/arrangementer
Bestyrelsen har snakket om nye arrangementer i klubben, og her har der været snak om en grillaften
og sommerfest.

Foderforedrag
Allerupgaard Rideklub inviterer til foderforedrag ved Maja Jakobsen fra St. Hippolyt Danmark A/S d.
29/5-18 kl. 18.30-21.30 ca. Det er et foredrag der vil omhandle en masse almen viden omkring foder,
og Maja vil kunne besvare de fleste spørgsmål dertil. F.eks. hvordan holder man huld på sin hest i
vinterhalvåret? Hvordan får man dækket sin aktive hest ind ift. vitaminer, mineraler mm.?
Prisen er 50,- for medlemmer, og 75,- for ikke-medlemmer. Det vil være muligt at tilmelde sig på
mobilepay Allerupgaard Rideklub nr. 53636, eller ved bankoverførsel til reg. 6845 konto:
0001240540. Ved tilmelding er det vigtigt at man skriver ‘foderforedrag’ i kommentarboksen. Senest
betalingsfrist for tilmelding er inden foredragets start.
Der vil være gratis kaffe og kage, og det vil være muligt at købe sodavand på aftenen. Lea sørger for
indkøb dertil.
Luise vil lave begivenhed på Facebook, mere information følger.

Modtaget nye computere
Klubben har købt 2 nye computere til brug til vores stævner. Der var et budget på maks 5000,- kr. for
i alt 2 stk., og der er købt to til 2199,- kr. pr. stk, så budgettet er overholdt. De blev modtaget d. 4/4-18
og Lea har fået dem med hjem til afprøvning.

Stævne
Der er kommet helt styr på vores D-stævne d. 21-22/4. Luise tager cafeteriet dertil og Karina vil
speake lørdag.

Nyt stævnesystem ift. hjælpere
Der er blevet diskuteret om hvordan vi skal få flere hjælpere til vores stævner, da det er lidt et
hængeparti til hvert stævne. Hjælpere er vigtige til vores stævner, da vi ellers ikke kan få afholdt vores
stævner, som vi ellers får god omtale på. Der har derfor været snak om nyt system ift. vores hjælpere
og det vil Stine introducere til på Facebook.

