Generalforsamling Allerupgaard Rideklub d. 25/2 2014
1. Valg af dirigent
Jack Bahl Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen ikke var
rettidigt indkaldt og dermed ikke lovligt.
Bestyrelsen anmoder om dispensation fra medlemmerne om at afholde generalforsamlingen,
hvilket blev godkendt.
2. Formanden aflægger beretning for året 2013.
Årsberetning for 2013

Jeg vil på klubbens og bestyrelsens vegne, byde velkommen til den årlige
generalforsamling i Allerupgård Rideklub.
Der har siden sidste generalforsamling, været afholdt 9 bestyrelsesmøder.
Efter et lidt turbulent 2012, var der en del oprydning med manglende opkrævning til
undervisning, ridehuskort og kontingent, men som det kan ses på resultatet er det
lykkedes helt fint at få restancerne i hus. Dette kommer Henrik nærmere ind på ved
gennemgang af regnskabet.
2013 har været et ganske spændende år, hvor der har været præsteret mange flotte
resultater af vores ryttere, og der har desuden været afholdt nogle gode stævner i klubben.
Disse stævner har igen indbragt meget ros fra stort set alle deltagere.
Også ”vores” nye tiltag med at leje en prof pølsevogn blev godt modtaget.
Og til sidst men ikke mindst så har vi i 2013 tjent penge på stævnerne.
Desværre ser det ikke ud til, at resultaterne er opdateret 100 % på nettet. Jeg kan se at
der mangler en del navne på ryttere som har præsteret flotte resultater, men bl.a. af
Christina Møller og Rikke Kortermann i dressur klaret sig godt, og i spring er det igen
Christina Møller og Kamilla Emilie Hovborg der har præsteret flot.
Til Fynsmesterskaberne for hold spring havde vi 4 hold med i år, og den bedste placering
fik Kamilla Hovborg, Isabella Zitz, Sofie Møhring og Julie Salomonsen, som fik en flot 2.
plads.
Der er også blevet afholdt kursus i spring og dressur.
2 x springkursus med Thomas Sandgaard.
I dressur var der et med Pia Munck og et med Dorthe Hoeck.
Igen i år vil der blive afholdt stævner og indtil videre er der planlagt 1 dressur og 2
springstævner.
Vi har fået lavet ny udendørsbund, som der dog stadig skal arbejdes lidt med.
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Desuden er det købt et agerslæb til at rette banen af med og skridtmaskinen vil være
færdig i løbet af foråret.
Der har i det hele taget været meget stor aktivitet på Allerupgård, således at hele
ombygningen har kunnet blive færdig. Casper har haft nok at se til, men det ender nok
med at det hele bliver fint.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle de frivillige medhjælpere som har ydet en
ekstra indsats i forbindelse med stævnerne og arbejdsdage.
Jeg var knap nok kommet ind i bestyrelsen, før end mine 2 døtre besluttede sig for at
stoppe med ridesporten.
Fra starten har jeg sagt, at jeg var med så længe at jeg havde aktier i foretagendet, altså
forstås mine døtres deltagelse.
Så jeg beklager meget at må meddele at jeg kun efter et år som formand, desværre
trækker mig nu.
Der er en solid økonomi i klubben, så der er noget at arbejde med for den nye
bestyrelse.
3. Kassererens beretning:
Året resultat: 61.011 kr.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen havde et forslag til at indføre halvårlig betaling af kontingent samt prisstigning på
75 kr. pr år for medlemmer under 12 år
100 kr. for medlemmer 12-17 år
100 kr. for medlemmer over 17 år.
Forslag om halvårlig betaling af kontingent blev annulleret grundet regler i vedtægter.
Prisstigning fastholdes.
Priser 2015:
Kontingent børn under 12 år:
Kontingent junior 12 – 17 år:
Kontingent senior:
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
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200 kr.
400 kr.
500 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Jack Bahl Hansen
Grethe Eriksen
Merethe Holst
Henrik Møller
Anita Kaspersen
Suppleanter
Henriette Holst
7. Valg af revisor
Kirsten Jørgensen
8. Eventuelt.
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