Bestyrelsesmøde 7/9-2015
Deltagende, Jack, Marianne, Grethe, Julie, Suppleanter Christina & Charlotte
1)

Bestyrelses + suppleanter fik taget foto, disse skal bruges til info om hvem vi er, mailadresser og
telefonnumre som laves på en planche og hænges derefter op i begge stalde og sættes på hjemmesiden.
2)

C-stævne i spring 29+30 august, overskud ca. 7000 dk kr., snak om hjælpermad & cafeteriet helt
adskilles så såvel udgifter til hjælpermad og indtægt/udgift i cafeteriet kan overskueliggøres.
3)

TAF var meget tilfredse med stalde og de synes vi tog godt imod dem og stemning var god, det var
dejligt det hele ligger centralt, dog synes de ikke vores 2 dressurbaner bagerst var specielt gode, de var
for dybe. Bestyrelsen mente prisen for brug af arealerne var for lav, så ved en evt. næste gang skal der
ses på prisen samt der skal generelt være bedre retningslinjer omkring brug af arealer og stalde, såvel
fra TAF’s side med også fra AGR’s side.
4)

Dressurundervisning går godt og Dennis har styr på det. Generelt dårlig info om undervisning, tider skal
opdateres på hjemmesiden. Springundervisning er alt for ustruktureret, tidsplanerne passer ikke, der
skal laves hold på 3 á 45 min. Der skal være mulighed for at melde fra til undervisning hvis det er oplyst i
rettidig tid.
Der ønskes flere kurser: dommerkursus, dressurkursus, navne som kunne være interessante er Rasmus
Bagger, Claus Toftgaard, Dorthe Hoeck, Dorte Ringer + Neue Schule, Linnea Ericsson.
5)

Der er arrangeres fællesspisning til kommende klubmesterskab den 26/9-15 opslag mm er sendt ud / sat
op, tilmelding inden 17/9-15 (bindende) der vil være mulighed for at købe drikkelse, men man kan selv
vælge at tage med hjemme fra, generelt er der rimelig styr på hvor dressur programmerne og spring
klasserne skal udføres, dressur ude og spring inde i ridehallen, mere herom kan ses på drf live. Der er
styr på dommere og banebygger (spring) Jack sørger for dressur banen er klar inkl. dommertårn samt lyd
mm.
6)

Snak om vores gode gamle telt, skal der købes nyt eller fremadrettet lejes. Priser indhentes af Jack og vil
på et senere bestyrelsesmøde drøfte hvad vi skal gøre for sæsonen 2016. Der skal i efteråret gennemgås
kontrakt, bla. i henhold til det daglige vedligehold på AGR mm. Der er ikke fastsat ny arbejdsdag, måske
bliver det først til foråret. Snak om arrangement fra opstalder i december, koncept er ikke nærmere
diskuteret, det er et punkt til næste bestyrelsesmøde som er mandag den 5/10-2015

