Generalforsamling Allerupgaard Rideklub d. 25/2-2013
1. Valg af dirigent
Kim. O. Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og
rettidig indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning for året 2012.
Idet Erik Skov Larsen er fratrådt som formand, aflagde næstformand Henrik Møller beretning
om det forgangne år.
Jeg vil gerne på klubben og bestyrelsen vegne byde velkommen til den årlige generalforsamling
her i Allerupgaard Rideklub.
Der har været afholdt 9 møder i bestyrelsen siden sidste generelforsamling.
På det sidste møde var vi, i bestyrelsen, nødt til at tage en drastisk beslutning efter
gennemgang af vores regnskab. Vi kunne konstatere, at vi ikke havde fået korrekte oplysninger
om vores økonomi gennem hele året fra vores daværende formand. Det drejer sig om
manglende opkrævninger til de ryttere der modtager undervisning her på stedet. Vores
daværende formand har taget det fulde ansvar for disse mangler i opkrævningerne. Erik
beklagede meget overfor bestyrelsen og var naturligvis ked af, at have givet misvisende
informationer.
På denne baggrund blev Erik, på opfordring fra bestyrelsen, anmodet om med øjeblikkelig
virkning at trække sig som formand for Allerupgaard Rideklub. Dette imødekom Erik.
Det er en lidt trist beslutning, der måtte tages fra vores side. Erik har som formand igennem de
sidste 3 år ydet en meget stor indsats for klubben, og har været et samlingspunkt for mange af
de aktiviteter der er foregået. Det er derfor også beklageligt at denne beslutning måtte tages.
Desværre er det som regel de sidste hændelser der huskes, og ikke alle de gode ting der er
foregået. Bestyrelsen og klubben vil derfor gerne takke Erik for det store arbejde han gennem
årene har ydet.
Der ligger en meget stor arbejdsopgave for bestyrelsen, som er påbegyndt med at få udredet
den manglende opkrævning fra de ryttere der mangler at betale for undervisning, ridehuskort og
evt. kontingent. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre de ryttere, som ved at de ikke har betalt
for de ydelser de har modtaget, om at kontakte os, så vi kan få disse mellemværender ud af
verden. Det vil lette vores arbejde meget. Vi regner med, at nok alligevel skal finde dem.
Under gennemgang af regnskabet vil vi komme nærmere ind på de økonomiske konsekvenser
det har haft for klubben.
Der ud over har 2012 været et spændende år, hvor der har været mange flotte resultater for
vores ryttere samt at der er blevet afholdt nogle gode aktiviteter og stævner i klubben.
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På breddesiden er der blevet afholdt trænings-dressurstævner for klubbens ryttere med en
meget flot tilslutning. Det er Grethe og Rikke der har stået bag denne aktivitet, hvilket de
selvfølgelig skal have en stor tak for.
Der har i løbet af året været afholdt 3 stævner på AGR.
Et dressurstævne som blev afholdt som både klub og distriktsstævne samt 2 springstævner,
hvor der blev afholdt distriktsmesterskab for pony og hest holdspringning.
I 2013 har klubben fået tildelt følgende stævner:
Dressur:
26 – 28. april. 3 dags klub/distriktsstævne – hest/pony
Spring:
22 – 23. juni. 2 (3) dags distriktsstævne med klubklasser – hest/pony, samt
holdmesterskab for ponyer.
Spring:
31. august. – 1. september. 2 (3) dags distriktsstævne med klubklasser –
hest, samt holdmesterskab for hest.
Vi håber at rigtig mange vil hjælpe ved disse stævner, således vi kan give
stævnedeltagerne og hjælperne nogle pragtfulde timer og gode oplevelser, når de
kommer til vores stævner.
Allerupgaard Rideklubs ryttere har gjort det godt i løbet af året, når de har været ude til
stævner. De har repræsenteret klubben på flot vis.
Tillykke med alle de fine resultater der er opnået i dressur, spring og military.
Vi kan ikke nævne alle på flotte resultater og placeringer vores ryttere har opnået, men et
par stykker vil jeg dog nævne:
Dressur:
Spring:
Spring:
Spring:

Rikke Kortermann – 1. plads Fynsmester individuelt dressur- Young Riders
Louise Aagren Andersen - 3. plads Fynsmester individuelt spring - Senior
Christina Møller - 3. plads Fynsmester individuelt spring - Young Riders
3. plads Fynsmester hold spring

På undervisningssiden synes vi, at vi har et meget stærkt tilbud til vores ryttere:
På dressursiden har vi Grethe samt Jesper Rolver til at undervise.
På springsiden varetages dette af Thomas Pihl Jensen.
Der skal lyde en stor tak til vores undervisere for deres meget store engagement overfor
vores ryttere.
Der har på selve stedet været meget stor aktivitet i sidste halve år af 2012.
Casper har fået indviet en længe ventet total ombygning af den store stald og er i gang
med den lille stald. Vi synes der er blevet lavet nogle flotte forhold for opstaldede heste.
Det virker også som om, at der er blevet mere rift om at stå opstaldet på AGR.
Det er meget positivt for klubben, at der kommer flere ryttere til. Det stiller dog også krav
til alle der benytter vores faciliteter, om at vise forståelse og fleksibilitet over for hinanden,
da belastningen af vores faciliteter bliver større.
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Den nuværende bestyrelse vil håbe, at den kommende bestyrelse samt klubbens
medlemmer vil fastholde den gode kultur og klub ånd der hersker på AGR.
Ud over disse værdier har bestyrelserne gennem årene skabt en god solid økonomi, så
der er et solidt fundament at bygge videre på.
Der skal lyde en stor tak til alle som har hjulpet på den ene eller den anden måde i
klubben. Uden denne hjælp kan klubben ikke eksistere.

En klub består af klubbens medlemmer og det er derfor vigtigt, at alle hjælper til for at
vi kan nå vores fælles mål.
3. Kassererens beretning:

Regnskabet blev fremlagt af Henrik Møller da Louise ikke var til sted på
generalforsamlingen.
Regnskabet for Allerupgaard Rideklub viser et resultat for 2012 på kr. -40.337 kr.
Grunden til dette underskud skyldtes at de penge vi i 2011 havde afsat til investeringer i
2012 ifølge Dansk Revision ikke kan overføres fra et regnskabsår til at andet.
Vi har derfor brugt nogle penge i år som var tjent i 2011.
Der var afsat kr. 55.000 fra 2011 regnskabet til investeringer i 2012.
Hvis vi renser regnskabet for disse investeringer har vi i 2012 haft et overskud på ca. kr.
15.000 hvilket også kan ses på at egenkapitalen i rideklubben er steget.
Overskuddet burde dog være væsentligt højere.
Dette skyldes at der ikke i løbet af året er blevet fulgt op på indkrævning for både
undervisning og facilitetskort.
På undervisningskonto er der en negativ difference på ca. kr. 33.000
Vi har i 2013 fået mange henvendelser vedr. manglende opkrævning af kontingent.
Da det på nuværende tidspunkt ikke er til at overskue hvem der har fået tilsendt
opkrævninger og hvem der ikke har modtaget opkrævninger på kontingent for 2013 vil der
blive sendt opkrævning ud til alle medlemmer igen.
Har man allerede betalt, skal man blot give kasseren besked om dette – og se bort fra
fakturaen.
Vi er nødt til at gøre det på denne måde, da det pt. er uoverskueligt at se, hvem der har
modtaget faktura og hvem der ikke har modtaget en faktura.
De opgørelser der i løbet af året er blevet sendt ud om økonomien i vores stævner stemmer
ikke med de tal der står i vores regnskab.
Regnskabet for 2012 blev godkendt.
Budgettet for 2013 er ikke færdigt. Den nye bestyrelse vil udarbejde budget for 2013.
Budgettet sendes ud sammen med referat fra først ordinære bestyrelses møde.
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4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2013 og dette er godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Kim O. Jensen blev valgt ind i bestyrelsen.
Anita Kaspersen blev valgt ind i bestyrelsen.
Kamilla Emilie Houborg blev valgt ind i bestyrelsen.
Henrik Dalsgaard Hansen blev valgt som suppleant.
Maria E. O. Nielsen blev valgt som suppleant.
7. Valg af revisor og 1 suppleant
Jette Møller blev valgt som revisor
Anita Madsen blev valgt som suppleant.

8. Eventuelt.
a. Der blev foreslået om det er en idé, at alle medlemmer af rideklubben forpligter sig til en eller
to hjælperdage
b. Der blev opfordret til at afholde flere fælles rengøringsdage i rideklubben.
c. Der blev anmodet om, at alle medlemmer hjælper til stævnerne.
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