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Bestyrelsesmøde  

 
Tidspkt.: Tirsdag d. 5 februar  2013  KL. 1930 
Sted: AGR`s bestyrelseslokale 

Deltager: Marianne, Kamilla, Louise, Erik og Henrik 

Afbud:     Henrik H. 

 

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

         b. Sidste mødes referat blev godkendt. 

 

 2.   Siden sidst/orientering/opgaver 

        a.  DRF + Distriktets bestyrelse 

            Der søges i øjeblikket efter nye medlemmer til distriktets bestyrelse.  

            Peder Rosted og Micky Littau stopper. Micky har dog lovet fortsat at hjælpe med              

            IT-relaterede opgaver/spørgsmål. 

 

        b. Resultatet fra Stævneplanlægningsmødet den 30. januar 

            Rigtig mange rideklubber på Fyn ønsker at afholde stævner. Der er alt for få  

            weekender, i stævnekalenderen, til alt for mange rideklubber.  

            AGR har fået lov til at afholde tre C-stævner i år 2013. To springstævner og et   

            dressurstævne.  

 

3.     Økonomi: Redegørelse og gennemgang af regnskabet 2012 

Erik har givet forkerte informationer til bestyrelsen omkring økonomien.  

Hver måned har han trukket sine tal ud fra en totalrapport. Den viste at økonomien så 

fornuftig ud, men regnskabet var tilsyneladende ikke ajourført.  

Det viser sig, at der bl.a. mangler at blive opkrævet rigtig mange penge for undervisning. 

Indbetalingerne for undervisning m.v. skal derfor gennemgås for hele år 2012.  

Erik beklagede meget overfor bestyrelsen, og var naturligvis ked af at have givet misvisende 

informationer.  

På baggrund af dette er Erik, på opfordring fra bestyrelsen, gået af som formand for AGR 

med øjeblikkelig virkning. 

      

                                            

 4.     Sports- og stævneudvalget 

                             a. Springkursus ved  Thomas Sandgaard bliver formentlig 16. og 17. marts.  

                                 Endelig bekræftelse på datoen mangler fra Thomas. 

         b. Dressurkursus 23. og 24. marts 

   

                     

5.     Cafeteriet   

            Intet nyt 
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6.      Praktiske forhold 

         a. Generalforsamling: 

              Følgende stiller op: 

              Marianne (ønsker genvalg) 

              Kamilla (ønsker genvalg for ét år) 

               

                                  Forslag til et nyt medlem i bestyrelsen:  

                                  Kim Möhring 

                                  Anita Kaspersen 

  

              Suppleant: Henrik H. (ønsker genvalg) 

 

 

                                  Vi mangler én suppleant. 

  

     

7.     Eventuelt 

              

  

    


