
Bestyrelsesmøde 

Tidspunkt.: Mandag den 4. April 2011 kl. 19.30
Sted: AGR`s bestyrelseslokale
Deltager: Erik, Casper, Henrik H., Gitte, Marianne, Henrik M., Klaus og Louise
Emner: 1.   Ordstyrer og referent
a. Henrik Møller er ordstyrer, Louise er referent. 
b. referat fra sidste måned er godkendt.

2.  Siden sidst/orientering/opgaver:
a. Formanden - (DRF + Distriktet + Fritidsafdelingen) DRF satser på 15.000 nye 
medlemmer og med fokus på omgang med heste i stalden. Man har afsat 3 millioner kr. i rideforbundet, 
som skal bruges på at skaffe de 15.000 nye medlemmer til forbundet. 
a. DRF kommer med et nyt IT system skal fungere som det nuværende. 
b. Prøvekøres i aug-sep. Det nye IT stævnesystem kommer fra Holland, hvor det anvendes 
uden problemer. 
c. Ridehjelm – Lizzi Kejlberg fremsatte et forslag om at alle skal bære ridehjelm, men dette 
blev droppet igen – hvem skulle håndhæve dette.
d. Certificering af rideklubben. På nuværende tidspunkt er bestyrelsen enige om ikke at gå 
mere ind i certificering da der er en del punkter klubben ikke er i stand til at opfylde.
b. Stævnerne: Det praktiske til stævnet d. 30/1 april/maj: 
a. Telt sættes op onsdag op til stævnet, Casper sørger selv for at finde hjælpere til dette. 
b. Erik tjekker op på rosetter, er der nok, bestilling.
c. Dressur og springdommere er på plads.
d. Der er styr på hvilke spring der skal bruges, og der skal lånes spring af Nabila Rideudstyr, 
Otterup hobbyfoder m.v. 
e. Til de hjælpere der kommer fredag aften vil Gitte ”madmor” sørge for forplejning om 
aftenen kl. 18.00. Yderligere info kommer senere. 
f. Stævnet der afholdes i juni vil der være pony og hesteklasser begge dage. Den ene dag 
starter hestene om morgenen og ponyer om eftermiddagen, og den anden dag er det i om vendt 
rækkefølge.
g. Hjælpere til stævnet i april/maj er på plads.
h. HUSK AT TILMELDE senest d. 10. april!! 

    

3. Forretningsorden:
Forslag fremlagt og vedtaget (se vedhæftet) 
Hvem gør hvad?
Ansvarsområder?
- Forslaget er vedtaget.
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4. vedtagelse af budget 2011
Budgettet for 2011 følger det der blev vedtaget på generalforsamlingen.

5. Valg af revisionsfirma
Der er valgt firmaet: Revisionscentrum, Odense

6. Vision 2016 
Medlemsmødet afholdes når Casper kan informere om byggeriet formentlig en gang sidst
 i maj.
Invitationen bliver sendt ud til medlemmerne til et møde om klubbens vision. Hvad vil vi 
med Allerupgaard Rideklub? Hvordan er klub ånden? Hvad vil byggeriet betyde for 
klubben som samlet enhed? Hvad mener medlemmerne om vision 2016? 

7. Praktiske forhold
a. Arbejdsdag søndag d. 17. april: her skal der klargøres til årets kommende 
stævner. Bl.a. skal der ordnes hegn omkring banerne og der skal tjekkes op 
på spring, ryddes op i rytterstuen og gøres rent m.v.
b. Byggeriet
c. Hunde i cafeteriet er ikke tilladt.
    På udendørs arealerne. Sørg for at samle efterladenskaber
    op efter din hund! Indskærper at hunde ikke må færdes i 
    privat område – Caspers græsplæne. 
d. Hundene må ikke færdes på ridebanerne , når der er

 ridning på banerne.

8. Eventuelt
Gitte: Ryttermærker. Der er fundet en underviser, og vi forsøger at få det afholde kursus i 
juli måned. Yderligere information kommer snarest, venter på svar fra underviser og 
distriktet.  

Næste møde: 9.maj kl. 19.30  
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