Bestyrelsesmøde 2/11-2015
Deltagende, Jack, Marianne, Grethe, Julie
1) Snak om henvendelser fra www leverandør samt klubmodul

Møde med mulig ny hjemmeside leverandør 12/11-15, dette er gjort nu, ser meget fornuftigt ud punkt
til næste møde, ang. klubmodul : administrationssystem der takker vi pt nej tak til vi er tilfreds med det
vi har nu.
2) Orientering af økonomi fos AGR ( ved Marianne )

Pæn økonomi i AGR, fint overskud for årets stævner :o)
3) Snak om afregning spring undervisning ( koncept )

Lars & bestyrelsen mener at der skal være mulighed for at bestille enkelte springtimer, dette kan gøres
mod ekstrabetaling for 30 kr. pr gang dvs. 165 kr. + 30 kr. hvis man er, opstalder på AGR ride huskort
oveni som man plejer hvis man kommer udefra.
4) Oprydning i ride hus rummet / depot samt sekretariat mm

Depot: service skal ryddes væk, reoler skal sættes op (er gjort) så der kan blive pænt igen så rummet evt.
kan bruges til sekretariat / dommertårn. Der skal købes kasser så tingene i sekretariatet kan pakkes væk
inden vinteren samt kasser til ekstra service mm i køkkenet. Jack arrangerer.
5) Sekretær ? Suppleant ? Generelle oplysning ud af til.

Hanne er stoppet som bestyrelsesmedlem, så vi skal høre om en af suppleanterne vil overtage hendes
funktion i bestyrelsen ( sekretær ) begge suppleanter bliver indkaldt til næste bestyrelsesmøde. Vi
ønsker at AGR’s sekretær formidler informationer fra bestyrelsen ud i stalde og i ride hus samt bruger
tid på bla. at ansøge fonde.
6) Kommende arrangement med Rasmus Bagger

Der er tilmeldt ca. 50+ til dette arrangement, super flot. Gitte får ( sammen med Jack ) sat stole op / klar,
Gitte får gjort rent. Christina Andersen bliver værtinde med kaffe + kage og vi takker Kamilla Houborg for
et godt initiativ.
7) Evt. Der kommer nok flere bolde i luften !!

Marianne undersøger om opstalder over 25 år kan trækkes fra i henhold i henhold til tilskud fra
kommunen.
Medlemmer kan springe 1 time efter endt springundervisning (som pt er om tirsdagen )
Dagligt vedligehold: bestyrelsen tænker over punkter til næste bestyrelsesmøde som er 7/12-15

Trakehner forbundet har spurgt om de må komme igen i 2016, de har nogle ” krav ” Bestyrelsen siger
umiddelbart nej.
INGEN hunde, hverken løse eller i snor i ride huset, ej heller langs barrieren eller i opholdsrummene
knyttet til ride huset !!
Kan spejle i ride huset flyttes ud i siderne eller skal der købes ekstra. Jack snakker med Casper herom
Der har været efterspøgelser på programkurser v. dommer samt mange andre mulige arrangementer,
bliv endelig ved med det. Vi tager ikke mere ” ind ” af arrangementer i år, men tager hul på nyt i 2016
dog vil et evt. programkursus først være muligt fra mart / april.
Næste møde 7/12-15 kl 19.00

