Bestyrelsesmøde 5 oktober 2015
Marianne, Grethe, Jack og Hanne
1. Evaluering af klubmesterskabet/ arrangement:
Rigtig god dag! Der er et lille underskud.
For fremtiden skal der være mere styr på betalingens måden.
Der skal være nogen andre regler i spring delen. Der skal ikke komme flere spring pga.
sværhedsgraden. Det skal være mere ligeværdigt og fair.
Flot repræsentativ spisning! Dejlig nemt og hurtigt.
Vi forsøger at arrangere et nyt klubmesterskab, igen næste år.
2. Generel evaluering af sæsonens stævner og andre arrangementer:
Alt i alt er de tre stævner gået godt.
Der skal være mere styr på de forskellige arrangementer på AGR. Bedre planlægning og overblik
over datoer osv. Det skal oplyses i bedre tid, når der afholdes arrangementer.
Vi vil arbejde på at få lavet en kalender med alle arrangementer.
Alle arrangementer skal gå gennem bestyrelsen i fremtiden!
3. Stævner sæson 2016:
D - stævne Dressur/ spring i foråret (jubilæumsstævne?)
C - stævne i dressur i juni (evt. dressurvennernes cup)
C - stævne i spring i august??
4. Snak og status springundervisning/ betaling spring:
Oktober er atypisk, fordi der er 5 gange, derfor er prisen 650kr. hvis man ikke kan komme så
fratrækkes beløbet måneden efter. Vi vil overveje om betalingen fra årsskiftet skal være et beløb
pr. gang/ time.
5. Ansvarsfordeling for hvert medlem i bestyrelsen:
Vi skal finde en som vil stå for arbejdet med kalenderen, og AGR´s logo med rigtig farve til
hjemmesiden, og fakturer.
6. Gennemgang af kontrakt, forventningsafstemmes:
Kontrakten skal revideres. Den skal gennemgås med Casper ang. forventninger fra begge parter.
7. Evt.




Vores ”gamle” regnskabsprogram er endelig opsagt.
Der er forespørgsel på udlån af rytterstuen til dressurdommer ”kursus”. Det siger vi ja til.
Dato er ikke fastlagt endnu.
Arrangement med Rasmus Bagger d. 23 november 2015. Det er ikke endeligt planlagt. Det
er Camilla Hauborg der står for det.

Næste møde 2 november kl. 19

