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Bestyrelsesmøde AGR – den 3. maj 2010 kl.17:30 på AGR. 
 
 
Deltagere: Erik Skov Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov Larsen, Pia Augustinus, 
Gitte Kliver, Casper Rasmussen  
– fraværende: Hanne Jensen. 
 
 
1. Valg af ordstyrer/referent: 
 
Ordstyrer: Erik Skov Larsen 
Referent: Pia Augustinus  
 
MØDETID fremover den først MANDAG i måneden kl. 18,30. 
 
2. Siden sidst og orientering: 
 
a) Der er forslag om et dressurkursus – samt et springkursus – der er dog ikke arbejdet yderligere i 
hvem det i så fald skulle være med. (Dog kunne det være spændende med et ”udenlandsk” navn – 
som også kunne trække mange tilskuere til..) F.eks. Sören von Rönne i springning – som Morten A. 
har kontakt til. 
 
b) Rygepolitik. 
Der skal være plads til alle – derfor opsættes ”spande” til ”skodder” ved begge indgange i stalden 
samt v/indgang til ridehus – således man ikke er ”tvangsindlagt” til andres røg.. – men en TOTAL 
RØGFRI POLITIK var der ikke stemning for (da Casper også skal kunne ryge, hvis han har lyst på sin 
egen ejendom.) 
 
c) Kabler til højttalere: 
Der er nu styr på hvor og hvordan det skal trækkes rundt. Hvis vejret arter sig – så kan det blive i 
weekenden, iht. Casper. 
 
d) Hj. side. 
Den er under opbygning – Henrik er ved at lægge sidste hånd på design og billeder. 
 
e) Medlemskort 
Kan afhentes fra torsdag hos Michael/under undervisningen – samt i sekretariat til de tre kommende 
stævner. 
I dag er der 95 medlemmer, som fordeler sig på 9 pony ryttere (op til 12 år) og 29 junior ryttere 
(fra 12-18 år) – og resten ældre. 
 
f) Nyt brevpapir og kuverter – Henrik er ved at designe nyt. 
 
g) Møde DRF distrikt 7: Dette var mest for rideskoler, med et oplæg fra Majlund. 
 
i) DV tilbagemelding: Det skal koste kr.50,- per hest, så der er penge til reparation af bund bagefter 
– da løsspringningen virkelig slider på bunden. 
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Måske skulle foreslås DV’s hovedbestyrelse - så der var ens regler/tilskud over hele landet – med et 
fast gebyr til den afholdende klub. Der er lidt tvivl om, om det kommer videre end den lokale afd. 
 
j) Arbejdsdag d.17/4 – forløb rigtigt fint med mange hænder til at få gjort klar til de kommende 
stævner. 
 
k) Klub Cup stævne: Gik godt med et overskud på 14.400,- kr. på stævne og cafeteria. Næste år 
skal ”finaler” dog være fordelt over hele dagen – så der købes mere i cafeteriet. Der er desuden 
kommet 9 nye medlemmer under stævnet. 
 
Man kunne overveje at afholde et ekstra klubstævner på grus, til efteråret – dette tages op senere.  
 
Erik har taget fat i bestyrelsen for Klub cup – og finder ud af hvor ”penge” fra tidligere stævner er 
blevet af. 
 
 
3. Møde i diverse udvalg: 
 
a) Dressur udvalg: Der er møde i denne uge – og der er ønske om at der kommer et junior medlem 
med i alle udvalg. 
 
b) Møde i sponsor udvalg tirsdag 4/5 samt 11/5 – da dette er indkaldt med ret kort varsel – og Fie 
Thode indgår i sponsor udvalg. 
 
c) Springudvalg – Karina kommer med i springudvalg. 
 
d) Cafeteria udvalg – der er snart styr på stævner – dog mangler stadig lidt flere til at hjælpe i 
cafeteria samt til at bage kager. 
 
e) Forslag om at udnævne et årets AGR rytter el. medlem – som viser engagement og klubånd. – 
Nærmere kriterier kommer senere. 
Kunne evt. uddeles til julefrokost el. generalforsamling. 
 
f) Forslag til sommerfest – der blev fastsat en dato: 3. juli 2010 – sæt allerede kryds i kalenderen 
nu. Dette blev bredde udvalg der skal arrangere vedr. indbydelse og evt. opslag om mad/ ta’ selv 
mad/bestik/drikkelse. 
 
g) Der er styr på Dankort terminal og opkrævninger – således at der til stævnerne kan betales med 
DK kort i cafeteriet. 
 
h) Der er lavet indmeldes blanketter på den nye hj. side – som mailes retur – så der nemt kan 
betales. Der er lavet et nr. system – så man kan se hvor mange medlemmer der kommer pr. år. 
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4. Praktiske forhold. 
 
Der mangler springstøtter/vingestøtter – der blev vedtaget at vente til efter stævner med evt. 
indkøb. 
 
Springmateriale nåede ikke at blive malet til arbejdsdagen – men hvis der er tilslutning efter 
stævner, laves der maledage – så det hele kan se ordentligt ud (og mere præsentabelt og sjovere at 
springe på) 
Louise og Michael – vil arrangere dette – evt. på springdage. 
 
5. Eventuelt. 
 
VEDR: TORSDAGS - SPRINGNING 
Der laves et opslag om, at dem der tidligere ryddede spring væk torsdag – skal huske at reetablere 
dressurhegn og rydde spring på dressurbanen væk – når der om torsdagen springes på hele banen.. 
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