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Bestyrelsesmøde  

 
Tidspkt.: Mandag d. 7 januar 2013  KL 1930 
Sted: AGR`s bestyrelseslokale 

Deltager: Marianne, Kamilla og Erik 

Frameldt:     Henrik H., Henrik og Louise 

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 + Distriktets bestyrelse 

             Der er en del uro omkring nedlæggelsen af berideruddannelsen. Der er møde den 15.     

             januar omkring dette, hvor Peder Rosted vil deltage på distriktets vegne.  

             Berideruddannelsen er ikke en anerkendt uddannelse, dvs der er ingen støtte, S.U  

             m.v. Det er problematisk, da det er en dyr uddannelse for rideforbundet, idet de ikke   

             får pengene igen af klubberne, fordi klubberne er økonomisk trængt.. 

 

b. Erik vil fremover kun lave det regnskabsmæssige i distriktet. Erik har ikke tid til de 

    øvrige opgaver. 

 

        c. Der er stævneplanlægningsmødet den 30. januar. 

            Det blev besluttet, at Rikke deltager  dressurudvalgets vegne. 

            Louise, Henrik eller Kamilla deltager på springudvalgets vegne. 

 

3.     Økonomi:   Kassereren 

       Intet nyt. På næste møde vil regnskabet være færdigt. Alt er ajour indtil nu. 

                                            

 4.     Sports- og stævneudvalget 

                             a. Der afholdes springkursus på AGR ved Thomas Sandgaard den 2-3. marts 2013 

            Kamilla laver opslaget og sender det ud. Pris 800 kr. pr. rytter. Der er støtte til   

            AGR´s medlemmer på 300 kr. pr. rytter. 

         b. Der afholdes dressurkursus ved Pia Munck den 23-24. marts. Pris 500. Der er støtte   

             til AGR´s medlemmer på 300 kr. pr. rytter. 

                              c. Undervisning på begynderniveau i springning. 

                                  Der har svirret rygter omkring, at Thomas ikke vil undervise begyndere.                

                                  Dette er naturligvis ikke sandt, da Thomas gerne vil hjælpe alle ryttere på alle                  

                                  niveauer. Dertil skal det tilføjes, at det altid vil være en fordel, hvis man øver  

                                  sig lidt, inden man begynder fast på et springhold. Søndage kl. 18-20, i ridehuset på  

                                  AGR, er alletiders mulighed for at prøve kræfter med både bomtræning og nogle små  

                                  spring. Her kan man finde ud af, om man har lyst til starte på et springhold, inden 

                                  man binder sig for en hel måneds undervisning. AGR´s springryttere øver ofte 

                                  bomtræning om søndagen. Alle er velkomne til at deltage, og spørge de andre ryttere  

                                  til råds.  
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 d. Ridehjelm  

                        Der er stadig tvivl om hvorvidt man skal bære ridehjelm eller ej.  

                                ALLE skal bære ridehjelm på rideklubbens arealer, uanset hvilket niveau 

                                man rider på. Hvorvidt man må bære hat eller  ridehjelm gælder kun til stævner 

      .                         Derfor skal alle bære ridehjelm, når man rider på klubbens arealer.  

 e. Longering 

 Følgende regler er gældende: 

1) Der er to der må longere, hvis der ikke er ryttere i ridehuset 

2) Der må longere 1, når der er ryttere i ridehuset 

3) Når der er undervisning, må der ikke longeres 

4) Når der er undervisning er det tilladt at ride i ridehuset, når der vises hensyn til den der 

bliver undervist. 

5) Er der tre ryttere i ridehuset, skal de spørges om det er ok at man longerer. 

 

                     

5.     Cafeteriet / Torsdagsspisning 

           Intet nyt          

 

6.      Praktiske forhold 

          a. Ny priser på opstaldning Allerupgaard. 

              De nye priser er 2700 kr for hest inkl wrap og 2400  kr. for pony inkl. Wrap 

              Priserne skal rettes på hjemmesiden. 

          b. Generalforsamling  

              Der indkaldes til generalforsamling mandag den 25. februar kl. 19.30  

              (se vedhæftede ) 

              indkaldelse i mailen). Hvem der er på valg følger senere.  

              Det kan oplyses, at Erik stopper som formand for AGR p.g.a manglende tid. 

  

     

7.     Eventuelt 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 4. februar kl. 19.30 

              

  

    

 


