
Bestyrelsesmøde AGR 

1. Ordstyrer og referant 

a. Erik er ordstyrer, Louise er referant 

b. Godkendelse af referat nov. 2011 

c. Klaus Svelmøe er officielt trådt ud af bestyrelsen og Louise Aagren træder i hans sted som 

kasserer. Bestyrelsen siger tak til Klaus for det gode samarbejde for Allerupgaard Rideklub. 

2. Det planlagte dressurstævne i uge 18 (4.-5.-6. maj 2012) 

a. Grethe Eriksen deltog under dette punkt. Er vi i stand til at gennemføre stævnet og på en 

forsvarlig måde? Alle er enige om vi godt kan gennemføre det. Der er opbakning fra folk 

der står opstaldet til at hjælpe til med at få det gennemført. 

b. Grethe er torveholder og vil forhøre sig med Maria Nielsen om hun vil være med til alt det 

tekniske. 

c. Alt det praktiske med Cafeteria tager Gitte Kliver sig af. 

d. Eventuelt Allan Hansen som TD’er 

3. Siden sidst/orientering/opgaver 

a. DRF+Fritidsafdelingen+Distriktet 

i. DRF Delegeret forsamling 24-25. marts 

ii. Kursus på Dalum Landbrugsskole i stævnesystem dato?? 

iii. Distriktet har skabt +65 ridning som starter lige efter påske. Fredag d. 10. februar 

skal alle handicaplederne prøve at ride i Odense Rideklub for at se om det fungere. 

iv. Distriktet vil betale pokaler til ponyryttere.   

b. Foreløbigt planlagte AGR stævner for 2012 

i. Uge 18 (4.-5.-6.- maj) Pony og Hestedressur 

ii. Uge 26 (30. juni – 1. juli) Holdmesterskab Pony og Hest 

iii. Uge 33 (18.- 19. August ) Holdmesterskab hest 

4. Økonomi: Kassereren 

a. Kasserer skal rettes i regnskabet 

b. Spørgsmål til regnskabet de 75.000 (s. 4).Skal der tilføjes en note således at man kan se 

hvad pengene er brugt til. 

5. Sports- og stævneudvalget 

a. Mindfullness-teknikken 24 og 25 marts i Middelfart (distriktet) 

b. Springmaterialet. Meget materiale skal kasseres og der skal laves et nyt AGR spring. Der 

lånes springmateriale. Louise står for at booke springmaterialet. 

6. Breddeudvalget 

a. Fastelavnsarrangement lørdag d. 18. februar kl. 15.00. Dette vides endnu ikke. Erik forhøre 

sig med Kamilla Houborg. 

7. Praktiske forhold 

a. Arbejdsdag lørdag den 14. april fra kl. 09.00 (forårsrengøring) 

b. Springmaterialet: Afkortning af bommene evt. d. 26. maj og gennemgang af 

springmaterialet, sortering og maling den lørdag. 

8. Generalforsamling:  

a. Dato 28. februar kl 1930 



b. Hvem er på valg?  

i. Louise Aagren, Henrik Møller og Erik Skov-Larsen  

ii. Der skal derudover vælges et nyt bestyrelsesmedlem 

iii. Og en suppleant 

c. Genvalg 

i. Alle opstiller til genvalg 

d. Suppleant deltagelse i bestyrelsesmøderne. 

i. Det skal stå frit for om man vil deltage i bestyrelsesmøderne. Dog bør man melde 

om man møder op eller ej.  

9. Eventuelt 

a. Der foreslås at der laves et udvalg for opstaldere  

b. Den nye bestyrelse vil lave en strategi – hvad er det vi vil? 

 

10. Næste møde: 28. februar efter generalforsamling 

 

 


