Generalforsamling Allerupgaard Rideklub d. 16/2-2015
1. Valg af dirigent

Tina Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
og rettidig indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning for året 2014.

Beretning fra formand Jack Bahl:
Jeg vil gerne på klubbens og bestyrelsens vegne, byde jer alle velkommen til den årlige
generalforsamling i Allerupgård Rideklub.
2014 har virkelig været et flot og præsteret år for AGR, der har været mange flotte resultater af
vores ryttere.
Jeg citerer. Individuel dressur Young riders 2 plads til Amalie Meyer ( Danheat’s Tjarlie )
Individuel spring Senior 1 plads til Christina Møller ( Witches Toucf of Darcito )
3 plads til Pernille Lyholm ( Accandro )
Holdspringning 2 plads til Jeanette Bjerg ( Landlystes Leerox ) Isabella Zitz ( Esso ) Christina
Møller ( Witches Toucf of Darcito ) Ann-Marie Jørgensen ( Hera’s A’mazing )
Pony Holddressur 2 plads til Gudrun-Kirstine Thuesen ( Jean Le,Penn ) Saran Brandt ( Sharpay
A) Trine Petersen ( Andy Wales ) Victoria Jørgensen ( Stegstedgårds Pikant )
Der har siden sidste generalforsamling, været afholdt 11 bestyrelsesmøder.
Der har været afholdt 3 super gode og velorganiserede stævner. Disse stævner har igen indbragt
meget ros fra alle deltagere og tilskuerne, vi havde til alle 3 stævner vejret med os, og banerne
stod flotte og der var mange deltagere og tilskuere.
Vi vil gerne takke Casper for hans store hjælp til alle stævnerne og ligeledes en stor tak til alle de
frivillige hjælpere som var med før – under og efter stævnerne, uden dem ingen stævner.
Igen i år var det en succes med den prof pølsevogn ( mormors pølsevogn )
I 2014 har der været afholdt en tema aften med fremvisning af Trenser mm fra Depectio, sådanne
tema aftener vil vi arrangere flere af i 2015, der er bla et arrangeret / temaaften den 9 marts her i
cafeteriet, hvor emnet er heste velværd.
Der er også blevet afholdt kursus i dressurtræning ved Grethe Keller, et godt kursus, en succes vi
vil genoptage her i 2015.
Så har vi haft 2 arbejdsdage, dage hvor vi kommer rundt om det meste som gør at arealerne er lidt
pænere og vi hygger med god mad og samvær.
Vi har også investeret i 2014, bla på en ny udendørsbund ( på den lille dressur bane ), den skal vi
arbejde videre med i år, vi forventer tilkøb af finere grus her i 2015.
Vi har fået lagt ekstra grus & filt i ridehallen.
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Vi har købt en springbomvogn mm.
Igen i år vil der blive afholdt stævner og indtil videre er der planlagt 1 dressur og 1 springstævne
samt et kombineret dresser & springstævne.
Der er en solid økonomi i klubben, men der er behov for flere arrangementer og anden indtjening
så vi kan vedligeholde banerne, så det vil vi håbe i alle vil hjælpe med til.

3. Kassererens beretning:

Regnskabet blev fremlagt af kasser Henrik Møller
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2016 og dette blev godkendt.
Børn under 12 år
Pr. år
250,Junior: 12-17år
Pr. år
400,Senior: 18Pr. år
500,5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Hanne Vestergaard blev valgt ind i bestyrelsen.
Marianne Knudsen blev valgt ind i bestyrelsen.
Julie Dybdal Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen.
Grethe Eriksen blev genvalgt til bestyrelsen .
Christina Andersen blev valgt som suppleant.
Charlotte Søndergaard blev valgt som suppleant
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7. Valg af revisor og 1 suppleant
Kirsten Jørgensen blev valgt som revisor
Lise blev valgt som suppleant.

8. Eventuelt.
Der blev ønsket mere synliggørelse af bestyrelsen for især pensionærer på Allerupgård.
Der blev gjort opmærksom på at mange i stalden ikke ved hvem der er i bestyrelsen.
Evt. billeder af bestyrelsesmedlemmer i stalden
Evt. en velkomstfolder til nye pensionærer, som skal udvikles i samarbejde med bestyrelse og
Casper.

Referant: Anita Kaspersen
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