
Referat fra bestyrelsesmøde 

Tidspkt.: Mandag den 1. august  2011  KL 1930
Sted: AGR`s bestyrelseslokale
Deltager: Marianne, Gitte, Henrik, Henrik H.,  Klaus, Casper og Erik
Fraværende: Louise

Emner: 1.   Ordstyrer og referent
a.    Valgt til ordstyrer Erik, referent Gitte.

b.    referat godkendt.

2.   Siden sidst/orientering/opgaver
       a. DRF + Distriktet + Fritidsafdelingen
       b. Økonomi 1. halvår
       c. Svar på Ebbe`s  brev
       d. Cafeteriet til stævnerne og fremover ???
       e.  Ryttermøde 
              Indhold og tidspunkt ???

2 .a. Erik har haft møde med fritidsafdelingen. Der kommer nedskæringer, på tilskud fra 
kommunen. Politikerne har møde 23. august, da de ikke er helt enige om hvordan 
nedskæringerne skal fordeles. Erik arbejder sammen med andre klubber om at forsøge at 
påvirke politikerne. 

DRF: Ikke noget nyt fra forbundet pga. sommerferien.

2.b. gennemgået ½ års resultatet, som følger det lagte budget.

2.c. Der bliver oprettet en personalemappe, som kun bestyrelsen har adgang til.

       Erik sender svar til Ebbe, som også bliver lavet som et opslag.

2.d. Gitte Kliver overtager nu ledelsen af cafeteriaet til de næste stævner.

2.e.  Bestyrelsen aftalte at holde møde for medlemmerne 29. august kl. 19.00.
        Emne: Orientering fra bestyrelsen

3.   Stævnene: 
        a. Stævnet den  6  og 7. august
            planlægning, materiel og sponsorer 
        b. Klub-Cup Finale Spring-Dressur / hest og Pony
       c. Sponsorarbejdet generelt

3.a stævnet 6 og 7. august. alt teknik er klar. Blomster er bestilt i Højby. Aftalt at investere i 
planter til sorte spande, som kan hold længer i forhold til dem der før er blevet købt. Der er 
lavet presse meddelelse ang. Stævne og fejring af DM til vores hold fra Allerup rideklub.
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 SMH, Nørrelunden, Nabila har sponsoreret udstyr til stævnet. Erik arbejder på at få mere 
fra flere sponsorer.

3.b Klub cup 25-26. september Henrik og Klaus laver program og sætter det op til infosport.

3.c. Henrik D, arbejder stadig på at få nye sponsorer, men det er svært at få penge.

4.   Breddeudvalget
       a.  Ridemærke undervisning og prøverne (Gitte)
        b. Kamilla i breddeudvalget.

4. Ridemærke undervisningen gik godt. Alle bestod og det var en rigtig hyggelig uge. Der er 
indkøbt 3 bøger og en undervisningsmappe. Gitte Kliver træder ud af bredeudvalget 
Kamilla træder til i stedet for Gitte.

5.   Udlejning af faciliteterne til  DV region 3`s arrangementer 2012

5. Udlejning til DV falder først på plads til november 2011. 

6.   Udgår.

7.   Praktiske forhold
     a.   Byggeriet  (Casper)

b.   Alulette spring til inden døre sæsonen
c.   Nyt filt i ridehusbunden

7.a. Byggeriet der er ikke noget nyt.

7.b. køb af, Alluette støtter til indendørs sæson, udsættes til næste møde.
       Så kender vi prisen og behovet.
7.c. Filt til ridehuset  indkøbes

8.     Eventuelt
          

Næste møde:  5. september  kl 1930
   

Allerupgaard Rideklub
Allerup Bygade 29
5220 Odense SØ
www.allerupgaard.dk


