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Bestyrelsesmøde 5. oktober 2010 
Deltager: Gitte, Michael, Henrik, Klaus, Casper, Louise, Hanne og Erik 
 

1. Ordstyrer og referent 
a. Ordstyrer Erik og referent Hanne 
b. Referat godkendt 

2. Siden sidst/orientering 
a. Planering af ridehusbunden er i orden 
b. Flytning af spejle: Casper kigger på, hvad der skal gøres. Dette vil ske snarest muligt. 
c. Michael indkøber ur til ridehuset,  som er tilkoblet el-nettet 

   3.    Orientering 
a. Formanden: 

- Formanden informerer om DRF-halvvejsmøde og stævnekoordinerende møde 
den 13. november, Erik deltager. 

- Jens Erik Majlund er ny generelsekretær for DRF. 
- Møde med Odense kommune om forstadspuljen. Kan vi få del i pengene ?, Erik deltager. 
- Foreningslederkursus ved Odense Kommune. Det er gratis, tilmelding til Erik. 
- 11. november er der foredrag med Eskild Ebbesen, i  OB`s lokaler på Tre-For park 
    der taler om ”hårdt arbejde og motivation”. Det er gratis at deltage, tilmelding til Erik. 
- Nye stævnekoordinatorer i distriktet er Stine Frandsen (dressur) og  

Line S. Jensen (springning). 
 

b. Kasseren 
Vi har i dag 157 medlemmer i AGR. Det er en pæn stigning. Sammensætningen af medlemmer 
gør, at vi næste år forventer øget tilskud. 
 

c. Undervisning 
Sarah fortæller, at rytterne er tilfredse med Jespers undervisning, og det samme gælder for 
Grethe`s  ryttere. Undervisningen ved Anton forløber fint, der er en større sværhedsgrad. Anton 
underviser med stort engagement.   
Vi opfordrer rytterne til at komme til os Klaus, Sara eller Louise, hvis man har ”noget” vedr. 
undervisningen på stedet. 
 

4    Udvalgsforslag 
a. Springudvalget 

Stævnerne lå godt i år i sær i foråret . Der skal reflekteres over idéer til den kommende 
stævnesæson og der satses på at får holdmesterskab for hold både hest og pony.  
Der overvejes et klubstævne i efteråret. 
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b. Dressurudvalget 
Ønsker flere kurser, der først og fremmest skal være for AGR-ryttere. Der er ønske om to datoer 
for kurser: 11. – 12. december 2010 og 19. – 20. marts 2011. 
Der er forslag til undervisere: Carsten Pedersen, Jim Rasmussen og Thomas Lassen. 
Dressurudvalget arrangere disse kurser. 
Der er planlagt spring- og dressurkursus i januar ved Jimmy T. Sørensen. 
Drssurudvalget ønsker 2 stævner: 1 C-stævne med cup, et attraktivt stævne for amatører og 1 
Klub Cup. Der arbejdes videre med planerne. 
 

c. Breddeudvalg 
Den 3. og 10. november afholdes der førstehjælpskursus. Kurset er obligatorisk for alle aktive 
ryttere og vi ser gerne forældre kommer med. Casper undersøger muligheden for at afholde 
kurset i Allerup Forsamlingshus. 
 
Den 28. november kl. 14 afholdes der julehygge med juletræspyntning. Der vil være pony games, 
lege med og uden pony. Der kommer opslag i stalden og på hjemmesiden. 
Endvidere bliver børnene i Allerup inviteret. 
 
Den 16. december kl. 19.00 afholdes der ringridning med efterfølgende spisning.  
Tilmelding vil komme ud senere. 
 
Forslag til hjemmesiden:  En kalender med arrangementer. Det bliver lavet. 
 

d. Sponsorudvalget 
Ved Theis Vine skal de pakke julegaver. Klubben kan stille personer til rådighed, således at der 
gives 80 kr i timen for arbejdet og pengene går ubeskåret til klubben som sponsorat.  
Opslag og info på hjemmesiden kommer senere. 
Erik arbejder med flere sponsorater til næste års stævner 
 

5. Praktiske forhold 
a. Kommunikation til medlemmerne/udvalg/bestyrelsen 

Til medlemmerne er det primært hjemmesiden.  Til bestyrelsen og udvalgene er det pr. mail. 
 

b. Taget på toilettet ved stalden 
Bliver lavet hurtigst muligt. 
 

c. Vedtægterne i klubben og støtteforeningen 
Vi vil bede en sagkyndig se på vedtægterne og komme med forslag til et kommende 
bestyrelsesmøde. 
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d. Hunde i ridehuset 
Ingen løse hunde i ridehuset 
 

e. Klatter/hestepærer  i ridehuset 
Rytteren eller dens hjælper SKAL samle klatter/hestepærer op efter sin hest.  
Bestyrelsen vil ikke længere acceptere den ligegyldighed, hvormed enkelte medlemmer bevist 
ødelægger ridehusbunden ved ikke at samle hestepære op. 
Fjerner du ikke hestepærerne efter dig får du en mundtligt advarsel . Anden gang en 
skriftligt advarsel og 3. gang giver det en måneds udelukkelse fra ridehuset. Gentager det 
sig herefter og tilsidesætter  udelukkelsen bliver du bortvist fra klubben. 
 

f. Forslag til opdatering vedr. indkøb af teknik 
Der skal ses på den teknik vi har. Henrik kigger på lydanlægget. Michael tager højtalere ned. I 
løbet af vinteren skal sekretariat og dommertårn opdateres med ledning/kabel forbindelser. 
 

6. Eventuelt 
Vi opfordrer medlemmerne til at oplyse mailadresser, da kommunikationen fra bestyrelsen 
fortrinsvis vil foregå via mail og hjemmesiden. 
 
 
Næste møde:  mandag den 1. november 2010 kl. 1900 

 
NB:  Husk Allerupgaards julefrokost lørdag den 4. december. 


