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Bestyrelsesmøde  

 
Tidspkt.: Mandag den 12. marts  2012  KL 1930 
Sted: AGR`s bestyrelseslokale 

Deltager: Marianne, Susanne, Louise, Kamilla, Henrik, Erik, Casper    

Afbud: Henrik H. 

   

Emner: 1.   Ordstyrer og referent 
         a. Erik er ordstyrer og Kamilla er referent. 

         b. Sidste mødes referat er godkendt.  

 

 2.   Siden sidst/orientering/opgaver 

        a.  DRF + Fritidsafdelingen.Orientering se pkt. 4 e.  

        b.  Følskue 11. august er flyttet fra Brahetrolleborg til Stutteri Ask. 

        c.  Fritidsafdelingen – ingen penge til nybyggeri i ridesporten Odense 

        d.  Hestehold - intet ændres i den nye lov om hestehold, som får økonomisk betydning 

             for staldforholdene og dermed for rideklubberne. 

        e.  Fordeling af opgaverne i AGR. Skal fordeles til næste møde, så tages der en 

             beslutning derfra om fordelingen. Andre end bestyrelsen skal hjælpe til.  

 

3.     Økonomi:   
        a. Louise er ny kasserer. Der aflægges regnskab hvert kvartal. Alt er bogført op til d.d. 

         

 4.     Sports- og stævneudvalget 

          a.  Henrik har været på kursus i DRF Portalen, oprettelse af stævner. Systemet virker  

                                   bedre end det gamle, men der mangler stadig mange opdateringer, for at det kører 

                                   optimalt. Der kommer en helt ny forside til stævneportalen. Der kommer en APP til 

                                   mobiltelefonen, så man kan melde til stævne via telefonen.       

                              b. Vores første stævne er ponystævne. Generelt er tilslutningen dårlig til 

                                   ponystævnerne. Vi vil helst ikke blande pony- og heste stævner, men hvis 

                                   tilslutningen ikke er god, er åbningen for hest til stede.                                                        

          c.  Marianne, Grethe og Rikke hjælper hinanden omkring dressurstævnet. 

                              d.  Dressurkurset aflyses muligvis p.g.a for få tilmeldte. Der planlægges et nyt kursus 

                                   til efteråret, som skal meldes ud i lang tid i forvejen.  

                               

          e.  Louise og Erik har været til Generalforsamling i Distrikt 7 der var over 50 deltagere. 

                                   Der var en meget positiv stemning for et godt samarbejde i distriktet. 

                                   Peder Rosted og Jette Bjerg er valgt ind i bestyrelsen. 

               Mange nye tiltag er på vej i distriktet, for her at nævnte nogle af dem 

 

                                        I.      Rideskolerne arbejder på at indføre lektiecafé, hvor man kan ride og  

                                                bagefter få lektiehjælp af en mentor. 

 

                                       II.     Klubberne skal hjælpe hinanden og slå stævnerne sammen, hvis der er for 

                                                få tilmeldte. 
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                                      III.     Bredde: Trec military (orienteringsløb, gangartsklasse, terrænbane).  

 

                                      IV.     Flere drengediscipliner, polo, hestefodbold o.lign. 

 

                                        V      Old Stars Ridning (+65) begynder efter Påske  24 er tilmeldt 

                                    

                    VI.     Ny regel hvor der skal være én klasse med to dressurdommere, eller én 

                                                 klasse med en dommer fra et andet distrikt.  

           

 

5.     Cafeteriet / Køkkenet 

         a. Faciliteterne trænger til renovering. Der findes fonde der  støtter renovering af     

             klublokaler, nye vinduer o.lign. Erik forhører sig omkring dette. 

       

 

6.      Praktiske forhold 

          a.  Arbejdsdag lørdag den 14. april fra KL 0900 (forårsrengøring). Vi skal 

          have udefra ryttere med.  

          Det der skal renoveres, og som kan refunderes som indvendig vedligeholdelse af    

          klublokalerne, skal laves af håndværkere.  

          Erik undersøger dette.    

          b.  Gennemgang af springmaterialet, sortering, afkortning af  

                bommene lørdag den 14. april. Erik finder en dato for maling af bomme.  

                

          c.   Vi får sponsorbane til stævnerne. Der blev i 2011 regnskabet afsat 55.000 kr.  

                til nyanskaffelser. Nogle af de penge vil vi bruge til indkøb af en sort 

                gummivandgrav 

                De nuværende vandgrave fjernes. 

           

          d.   Der skal laves nye spring magen til de gamle. Erik forhører sig om mulighederne  

                hos produktionsskolen.          

 

   

7.      Deltagelse i bestyrelsesmøderne 

          a. Det er frit for suppleanterne, om de vil deltage i bestyrelsesmøderne.  

              Dog bedes man melde, om man deltager eller ej. 

          b. Casper deltager fremover én gang i kvartalet. 

 

 8.     Eventuelt 

         a. Springbanen (græs) forventes lukket indtil starten af juni 

              

 Næste møde:  2. april KL 1930 

     


