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Bestyrelsesmøde AGR – den 7. juni 2010 på AGR 
 

Tilstede var: Erik, Casper, Henrik, Louise, Michael, Gitte og Hanne 
 
 
 
1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Erik 
Referent: Hanne 
 
2. Siden sidst/orientering og opgaver 
 
a) Rygepolitik 
Rygekasser vil blive sat op ved staldene 
 
b) Klub Cup 
Efter finalen, skal der være et evaluerende møde, hvorefter klubberne vil  
bestemme, hvorvidt de vil deltage næste år. 
 
c) Kommunen 
Alle regnskaber er godkendt og vi har fået udbetalt 2. rate. 2010 
 
d) Bestyrelsens evaluering af stævnerne 
Ved stævner skal TD og sekretariat være tydeligt adskilt, da TD’en hører under distriktet og 
sekretariatet hører under klubben 
Cafeteriet fungerede rigtig godt under alle stævnerne. 
Generelt er der stor tilfredshed med stævnernes afvikling og bestyrelsen siger en stor tak til alle de 
hjælpere, der var med til at få stævnerne til at køre. 
Bestyrelse vil på et tidspunkt indkalde til et evaluerende møde vedr. de afholdte stævner. 

 
e) Ekstra springstævne i august 
AGR afholder et springstævne for heste i weekenden den 7.-8. august 2010 
 
f) Springkursus 
Den 19.-20. juni vil der være spring/dressurkursus ved Jimmi T. Sørensen. Der vil 
blive komme opslag op hurtigst muligt 
 
g) Årets AGR medlem 
Der er udarbejdet en beskrivelse for udvælgelsen.  
” Et medlem som har gjort en stor indsat for sammenhold og kammeratskab i klubben” 
Medlemmerne er velkomne til at indstille evt. kandidater til bestyrelsen. Æresmedlemmet vil blive 
kåret til julefrokosten. 
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3. Udvalgene 
 
a) Springudvalget 
Springudvalget arbejder med evalueringer vedr. stævnerne 
 
b) Sponsorudvalget 
Fie Thode er trådt ud af sponsorudvalget 
c) Dressurudvalget 
Mht. unge ryttere i udvalgene, så er de meget velkomne.  

 
d) Breddeudvalget 
Anja Aagren Andersen er gået ind i Breddeudvalget 

 
Der er hængt opslag op vedr. sommerfesten og Gitte vil gerne være behjælpelig med at lave 
maden. Invitationen til sommerfesten skal også på hjemmesiden og rundt på mail. 
 
4. Praktiske forhold 
 
a) Rengøring af toiletterne 
Der er fundet en ordning til rengøring af toiletterne 
 
b) Sikkerhedsholdere 
Der indkøbes sikkerhedsholdere i jern, da de er mest holdbare. Det foreslås at vi indkøber 25 
sikkerhedsholdere, samt stativ. De skal bruges i hverdagens springundervisning.  
Bestyrelsen henviser til, at man rydder bommene væk fra jorden, når man har sprunget 

 
c) Undervisning i juli 
Erik aftaler med Morten, hvorvidt der er undervisning i juli, evt. med et tilmeldingssystem. 
 
5. Evt. 
 
a) Dressurundervisning 
Bestyrelsen er åbne overfor ønsker fra dressurrytterne vedr. dressurundervisningen på stedet 

 
b) Telefontavle 
Der vil blive sat en ny/opdateret telefontavle op i staldene 

 
c) Infofolder 
Der arbejdes videre på en infofolder om AGR til nye medlemmer og andre interesserede. 
 
 

God sommer 
Fra Bestyrelsen 

 
Næste møde er mandag den 2. august 2010.  
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