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Bestyrelsesmøde  

 
Tidspkt.: Mandag den 2. april  2012  Kl. 19.30 
Sted: AGR`s bestyrelseslokale 

Deltager: Marianne, Louise, Kamilla, Henrik, Erik  

Afbud: Susanne, 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 + Klubberne i distriktet. 

                                  DRF har besluttet, at alle skal i rideklubben fremover 

                                  skal bære ridehjelm. Kun folk på ”Kür-niveau” er fritaget.  

            Det skal skrives i vedtægterne ved næste generalforsamling. 

                             b.  Vaccination: De gamle regler træder i kraft igen. Reglerne bliver hængt på tavlen. 

                      c.   Stævnekursus program: Afholdes af Micky d. 29/4-12 (8 timer). Grethe og Rikke  

                                  tager afsted. 

        d.  DRF opgavefordeling blev gennemgået.  

                                  Fordeling af opgaverne i AGR:  

                                  Marianne vil gerne have tilføjet, at hun er ansvarlig  

                                  for staldmøderne. 

     

 3.     Økonomi:  
                             a. Louise gennemgik budgettet og regnskabet for 1. kvt. 

                                 Regnskabet følger budgettet og likviditeten ser fornuftig ud. 

         

 4.     Sports- og stævneudvalget 

         a.  Spring: Produktionshøjskolen kommer efter påske og ser på springmaterialet. De vil 

                                   muligvis også kunne lave udendørs springmateriale, f.eks en militarybane. 

                             b.  Sløjfespringning blev drøftet. Forslaget er en hverdagsaften, hvor man kan komme 

                                   og øve banetræning for et beløb. Det kræver spring til en udendørs bane. Vi tager 

                                   det op igen, når Produktionsskolen har været på Allerupgaard.       

         c.  Dressur / Dressurstævnet i Bededagsferien. Erik er i gang med at få sponsorgaver.  

                                   Marianne har indkaldt til stald – og medhjælper møde d. 25/4 kl. 19.00. Her kan  

                                   der samtidig følges op hvem der vil være medhjælper til stævnet, og hvilke opgaver                                                     

               der skal fordeles. 

          

 5.      Praktiske forhold 

         a.  Arbejdsdag søndag den 15. april fra kl. 09.00 (forårsrengøring)       

         b.  Gennemgang af lokalerne sammen med Casper. Hvad skal laves og hvornår? 

               Henrik og Erik gennemgår lokalerne med Casper.  

         c.  Der skal lægges udendørs kabler. Henrik Og Erik undersøger dette. 

         d.  Lejekontrakten skal rettes til. Henrik og Erik laver denne.(kun til bestyrelsen) 
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         e.  Der skal laves en tavle der er ”medlemmernes tavle” i cafeteriet.  

               Erik sørger for dette. 

     

 

 

 

 

 

6.     Eventuelt 

        a. Louise informerede om de mange regler der findes, når man transporterer heste. 

            Det er ikke altid nok, bare at have et trailerkort. Hvis man kører længere end 

            65 km, kræver det også et kompetencebevis. Louise sørger for at liste reglerne op,  

            og hænger dem op på opslagstavlen. 

        b. Marianne fortalte om staldmødet. Der var 16 opstaldere, og det virkede til at alle 

            syntes det var en god idé at afholde et staldmøde jævnligt.  

       c.  Der skal strammes til springundervisningen omkring af fjerne ”klatter” i ridehuset. 

       d.  Udendørssæsonen starter nu. Springbanen sættes op. Der blev gjort opmærksom på,    

             at dressurbanen igen skal sættes i den ene side.  

              

 Næste møde:  7. maj KL 1930 

     


