Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 7. december 2015
Deltagere:

Jack Bahl Hansen (ordstyrer), Grethe Eriksen, Marianne Knudsen, Charlotte
Søndergaard, Christina Andersen (referent)
Julie Nielsen

Afbud:

1. Evaluering af arrangement med Rasmus Bagger
Først og fremmest en stor tak til Kamilla Houborg for at tage initiativ til og arrangere
aftenen. Der har kun været positive tilbagemeldinger, og arrangementet gav et pænt
overskud.
2. Økonomi (Marianne)
Økonomien er fin og stabil. Regnskabet skal påtegnes af en ekstern revisor, Marianne
tager kontakt til et revisionsfirma.
3. Indtrædelse af suppleant i bestyrelsen
Da Hanne Vestergaard er stoppet, mangler bestyrelsen en sekretær. Christina overtager
denne post indtil generalforsamlingen i februar. Jack overtager Hannes plads i
cafeterieudvalget.
4. Status stævner 2016 (Grethe)
Grethe og Helle Søndergaard skal til stævnemøde i januar, men der er søgt om følgende
stævnedatoer i 2016:
D-stævne – dressur og spring: 23-24/4 eller 16-17/4 inkl. klubmesterskab.1. Kvalifikation
C-stævne – dressurstævne: 28-29/5 eller 11-12/6 med mesterskab, Dressurens Venner
Cup Hest, Pony Stil Cup Dressur
C-stævne – Spring: 20-21/8 eller 13-14/8 – springstævne inkl. mesterskab,
distriktsmesterskab Hold Hest spring
AGR-klubmesterskab forventes afholdt i september 2016.
5. Ny hjemmesideleverandør
Jack, Marianne og Christina har afholdt møde med firma omkring ny hjemmesideleverandør, men der arbejdes fortsat på tilbud Punktet kommer på til næste møde.
6. Kontraktgennemgang
Punktet rykkes til næste møde.
Det blev dog drøftet, om AGR mangler et ”Vedligeholdelsesudvalg”. Hvis man vil være en
del af dette udvalg, bedes man kontakte Jack. Udvalget skal være behjælpelige med
eksempelvis at sørge for flytte udendørs springmateriale indenfor, flytte dommerhuse m.m.
Det er ikke selve udvalget, der skal sørge for alt det praktiske alene, men være
tovtrækkere.
7. Evt.





Generalforsamlingen forventes afholdt i uge 8, sandsynligvis d. 25. februar,
reservér dagen.
Flere har kommenteret hvad tid der bygges bane før springundervisning om
tirsdagen, og dette må påbegyndes 20-30 minutter før undervisningsstart, og
springtiderne skal forsøges overholdt.
Marianne foreslog at afholde et kursus med fysioterapeut Claus Toftegaard, og
bestyrelsen synes det er en god idé men er også enige om, at nye
arrangementer skal besluttes af den nye bestyrelse.
Klubben har 40 års jubilæum d. 3. maj 2016, og hvis I har en god idé til, hvordan
dette skal fejres, bedes dette sendt til Jack.

Næste møde er d. 4. januar 2016 kl. 19.

