
Bestyrelsesmøde

Tidspkt.: Mandag d. 5. september 2011 Kl. 19.30
Sted: AGR´s bestyrelseslokale
Deltagere: Marianne, Gitte, Henrik M, Henrik D, Klaus, Erik, Louise
Fraværende:   Casper 

Emner

1. Ordstyrer og referent:

a. Erik er ordstyrer og Louise er referent

b.  Sidste mødes referat er godkendt

2. Siden sidst/orientering/opgaver:

a. DRF+distriktet+fritidsafdeling+SIKO: 

26. september bliver afholdt halvvejs møde i D7. Her vil der blive information om nyt IT 
program
distriktet vil køre ind.
6. sept. er der besparelsesdrøftelser i børn og ungeudvalget.
Den 14. sept. er der 1. budgetbehandling.
Den 5. okt. er der 2. budgetbehandling.

Erik er talsmand for  rideklubberne  i Odense og har hele tiden været i dialog med politikerne 
om deres varslede besparelser og vor hårdt det rammer ridesporten.

SIKO (sammenslutning af idrætsklubber i Odense) – 
AGR skal meldes ud da det ikke er til gavn for klubben.  

b. Odense klubberne pt. Og fremtidig struktur:

Generelt ser det ikke godt ud for rideklubberne i Odense. Bellinge rideklub og Lindved-Højby 
rideklub ser ud til at lukke ned. 

Strukturen over klubberne og hvordan det eventuelt kunne se ud diskuteres. 
Hvad kan der tilbydes på AGR ifht. andre klubber?

c. Evaluering og resultat fra stævnerne:

Gode evalueringer fra stævnerne dog får vi kritik for vores springmateriale 
– springmaterialer SKAL renoveres og der SKAL indkøbes nyt inden den nye sæson. Bom-
vognen skal renoveres så den passer til 3,5 m bomme

d. Klubbens økonomi:

Budgettet følges og Likviditeten ser fornuftig ud.
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3. Stævnerne:

a. Klub-cup finale i spring og dressur/ hest og pony:

Der skal skaffes dommere (2stk spring og 4 stk dressur heraf én C-dommer), banebygger (evt 
Merethe Bagger eller Anne Forsberg) Louise og Klaus hjælper Jette med hjælper lister.

b. Halvvejs møde D7/AGR stævner 2012:

Der ønskes at afholde stævner følgende weekender:

Spring

1. Holdspring heste primo juni

2. Holdspring pony ultimo juni

3. C-stævne midt august (11-12)

Dressur:

4. C-stævne 19-20 maj

5. Udvidet D-stævne primo september 1-2. september.

4. Breddeudvalget:

a. Breddekursus den 3. sept SMIR:

b. Breddeudvalget består af Kamilla, Lea og Mia.:

5. Praktiske forhold:

a. Medlemsmødet den 12. september:

i. Der noteres hvad der skal informeres om på mødet. Hvad er din forventning til 
klubben? Hvad er klubbens forventning til dig? Kom sig din mening og hør hvad 
klubben har at fortælle. 

b. Alulette spring til indendørs sæson:

i. Det er vedtaget at der skal indkøbes alulette støtter og holdere til springtræning. 
Henrik Møller vil indhente tilbud og indkøber springene.

c. Nyt filt i ridehusbund:

i. Erik køber filt ind til ridehusbund

ii. Inden filtet lægges ud skal bunden rettes af..
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d. Byggeriet (Casper):

i. Ikke noget nyt siden sidst

6. Eventuelt:

a. Medlemmerne klager over, at der mangler halm i selvpasserstalden.  Og fodringen har svigtet 
ind i mellem på det seneste.

Dette sorterer ikke under klubben, men vi videregiver det til Casper!

Næste møde: 3. oktober 19.30
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