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Bestyrelsesmøde den 6. september 2010 kl 18.30 
 

Sted: AGR’s bestyrelseslokale 

Deltager: Hanne, Louise, Michael, Klaus, Casper og Erik 

Afbud: Henrik og Gitte 

 

1. Ordstyrer og referent 
a. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Erik og referent: Hanne 

 

b. Godkendelse af sidste mødes referat 

Godkendt.  

Klaus (formand for dressurudvalget)deltager fremover i vores bestyrelsesmøder . 

 

2. Siden sidst/orientering 

Aftalerne 
a. 4 superbrugere til at varetage opdatering af hjemmesiden? 

Sara Pakula varetager hjemmesiden i samarbejde med Henrik og Carsten.  

Der bliver løbende afholdt hjemmeside kurser, hvor Michael også deltager. 

Orientering 
a. Formanden – (DRF + Distriktet) 

Der er endnu ikke ansat nogen ny generalsekretær i rideforbundet. Erik fortsætter med  

at varetage møderne med forbundet og overtager deltagelsen ved møder i distriktet. 

Erik arbejder med kommunen om yderligere tilskud til klubben. 

 

b. Kassereren – Stævneresultatet 

Der har været pænt overskud ved vores stævner.  

Stævnet den 28-29 august gav et over skud på  kr.   8.193 i cafeteriet  

kr.   7.100 i sekretariatet 

                                                          Overskud  i alt kr. 15.293 

 

Der er en god  økonomi  i AGR driften og AGR støtteforeningen 
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3. Udvalgene og om udvalgsforslag 
a. Springudvalg 

Planlægning af undervisning står Louise for.   

Løs springning foregår på eget initiativ lørdag formiddag mellem kl. 9.00 og 12.00.  

Bestyrelsen påtænker, at afholde et kursus i løs springning i løbet af efteråret. 

 

b. Dressurudvalget 

Klaus er indtrådt som formand i dressurudvalget.  

Udvalget ønsker et nyt dressurhegn,  

som laves i galvaniseret metal og træ i løbet af vinteren efter aftale med Casper. 

Der er udtrykt ønske om flytning af nogle spejle til hjørnerne. Vil blive gjort i løbet af september. 

Der er planlagt dressurkursus den 17.-19. september. Vi aftaler med Gitte vedr. beværtning. 

Der ønskes kursus i stævneprogrammer, så flere har mulighed for at varetage opgaven. 

Dette kursus vil Henrik inviterer til. 

 

c. Breddeudvalg 

Vi aftaler kursustidspunkt med Odense Brandvæsen vedr. et førstehjælpskursus med fokus på hest 

og rytter. 

Der vil blive afholdt forskellige arrangementer i løbet af efteråret/vinteren. 

 Bl.a. en søndag med hestehygge for de små med pony games o.s.v. 

 

d. Sponsorudvalg 

Lars Lindhardt indgår i sponsorudvalget sammen med Erik.   

De arbejder på et sponsorkoncept og en præsentation af sponsormulighederne på Allerupgaard. 

I løbet af efteråret vil vi tage kontakt til vores sponsorer med ønske om sponsoraftaler der dækker 

hele år 2011. 

 

4. Praktiske forhold 
a. Planing af ridehusbunden 

I løbet af september måned vil klubbens baner indendørs og udendørs blive planeret. 

 

b. Springmaterialet 

Der er blevet sorteret kraftigt i bom materialet og de tilbageblevne skal  males inden foråret. 

Efterhånden som der bliver lavet nye spring, vil der blive ryddet ud i de gamle spring. 

 

5. Eventuelt 

AGR betaler startgebyrer ved holdmesterskaber for klubbens ryttere.  

Henholdsvis dressur- og springudvalg skal godkende holdene. 

 

Næste møde: Mandag, den 4. oktober 2010 kl. 18.30 


