
Bestyrelsesmøde	  AGR	  d.	  10/10-‐19	  
Deltagere:	  Luise	  Durow,	  Grethe	  Eriksen,	  Stine	  Rasmussen,	  Camilla	  Lynge	  og	  Jennifer	  Jakobsen.	  
	  

Klubmesterskab:	  

• Vores	  klubmesterskab	  d.	  29.	  Sep.	  gik	  planmæssigt.	  Vejret	  var	  med	  os,	  så	  det	  lykkedes	  at	  

afholde	  det	  udendørs.	  Om	  aftenen	  havde	  vi	  en	  hyggelig	  fællesspisning	  med	  rigtig	  stor	  

opbakning.	  

Vi	  ønsker	  alle	  de	  placerede	  ryttere	  tillykke.	  I	  dressur	  for	  pony	  vandt	  Marie,	  dressur	  for	  

heste	  vandt	  Stella,	  springning	  for	  pony	  vandt	  Sine,	  springning	  for	  hest	  vandt	  Laura	  og	  

bom	  på	  jord	  vandt	  Mathilde.	  

	  

Belysning	  på	  udendørsbanen:	  

• Der	  bliver	  arbejdet	  på	  at	  få	  købt	  materialer	  til	  lys	  på	  den	  lille	  udendørsbane.	  Vi	  har	  

20.000	  kr.	  vi	  har	  fået	  af	  Nordea	  Fonden	  som	  tilskud	  til	  belysningen.	  	  

Vi	  undersøger	  mulighederne	  for	  at	  få	  censor	  på	  lyset	  ved	  trappen	  til	  toilettet	  i	  

ridehuset,	  da	  der	  er	  meget	  mørkt.	  

	  

Halvvejs/officials	  møde	  med	  distriktet:	  

• Fra	  AGR	  deltog	  Grethe	  og	  Christina.	  Dansk	  Rideforbunds	  generalsekretær	  fortalte	  om	  

nye	  tiltag.	  Der	  bliver	  arbejdet	  på	  nye	  regler	  i	  forholdet	  til	  efteranmeldelser	  til	  stævner,	  

således	  at	  det	  er	  muligt	  at	  efteranmelde	  på	  Go,	  men	  det	  vil	  nok	  komme	  til	  at	  koste	  et	  

ekstra	  gebyr.	  	  

Distrikt	  7	  er	  det	  eneste	  distrikt	  der	  har	  flere	  starter	  i	  dressur	  end	  i	  springning.	  	  

Vi	  opfordrer	  klubbens	  medlemmer	  til	  at	  ”like”	  distriktet	  og	  rideforbundets	  Facebook	  

side,	  så	  man	  kan	  følge	  med	  i	  de	  nyeste	  tiltag.	  

	  

Status	  fra	  kasseren:	  

• Alt	  går	  planmæssigt.	  Vi	  har	  haft	  revision	  med	  kommunen	  hvilket	  gik	  godt.	  	  

Vores	  D-‐stævne	  i	  Juni	  gav	  et	  pænt	  overskud	  på	  17.000	  kr.	  dette	  skyldes	  at	  der	  er	  en	  del	  

af	  de	  ryttere	  der	  var	  tilmeldte	  til	  stævnet	  i	  april,	  som	  vi	  blev	  nød	  til	  at	  udsætte,	  der	  



aldrig	  bad	  om	  at	  få	  deres	  penge	  retur.	  De	  penge	  er	  medregnet	  i	  overskuddet	  for	  D-‐

stævnet.	  Derudover	  er	  cafeteriet	  ikke	  medregnet	  i	  stævnerne,	  men	  som	  en	  selvstændig	  

post,	  dette	  for	  at	  gøre	  det	  nemmere	  når	  der	  skal	  laves	  årsregnskab	  hvor	  stævner	  og	  

cafeteria	  ligeledes	  er	  adskilt.	  	  	  

	  

Udvalg:	  

• Bestyrelsen	  ønsker	  at	  nedsætte	  et	  stævneudvalg,	  et	  dressurudvalg	  og	  et	  springudvalg.	  

Der	  vil	  blive	  udarbejdet	  en	  beskrivelse	  af	  de	  enkelte	  udvalgs	  ansvarsområder.	  Dette	  er	  

for	  at	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  være	  med	  til	  at	  tage	  beslutninger	  og	  ansvar	  i	  klubben.	  Vi	  

afholder	  et	  udvalgsmøde	  onsdag	  d.	  23.	  Okt.	  i	  cafeteriet,	  hvor	  man	  kan	  melde	  sig	  ind	  i	  

de	  enkelte	  udvalg.	  Har	  man	  lyst	  til	  at	  være	  med	  i	  et	  af	  udvalgene	  og	  ikke	  har	  mulighed	  

for	  at	  deltage	  i	  mødet,	  kan	  man	  sende	  en	  mail	  til	  Grethe:	  uno@post2.tele.dk.	  	  

	  

Nye	  materialer:	  

• Vi	  har	  solgt	  garderobeskabene	  som	  stod	  i	  ridehuset,	  da	  disse	  ikke	  blev	  brugt,	  vi	  fik	  500	  

kr.	  for	  dem.	  

• For	  nogle	  af	  de	  penge	  har	  vi	  købt	  nye	  kopper	  til	  cafeteriet,	  da	  de	  andre	  ikke	  kunne	  

bruges	  mere.	  

• Vi	  ønsker	  os	  nye	  cavalettis,	  dette	  bliver	  der	  arbejdet	  på	  at	  få	  indkøbt.	  

• Vi	  ønsker	  os	  bogstaver	  til	  den	  store	  dressurbane,	  gerne	  nogen	  som	  kan	  blive	  stående	  

ude	  på	  banen.	  Hvis	  nogen	  har	  gode	  ideer	  eller	  måske	  har	  tid	  og	  lyst	  til	  at	  bygge	  nogen	  

høre	  bestyrelsen	  gerne	  fra	  jer.	  

	  

Statusmøde:	  

• Vi	  har	  endnu	  ikke	  nået	  at	  holde	  et	  statusmøde	  mellem	  bestyrelsen	  og	  Casper	  og	  

Jette,	  men	  dette	  er	  fortsat	  intentionen.	  

	  

Horze	  arrangement:	  

• Vi	  forsøger	  at	  arrangere	  en	  aften	  først	  i	  november	  hvor	  medlemmer	  af	  AGR	  kan	  

handle	  i	  Horze	  til	  gode	  priser.	  

	  



	  

Så	  er	  det	  snart	  jul…..:	  

• Derfor	  invitere	  klubben	  til	  gløgg	  og	  æbleskiver	  torsdag	  d.	  19.	  Dec.	  Kl.	  17	  i	  cafeteriet.	  

	  

	  

Sekretær	  Jennifer	  Jakobsen,	  AGR	  

	  


