Referat bestyrelsesmøde i Allerupgaard Rideklub d. 9. maj 2016
Deltagere: Jack Bahl Hansen (ordstyrer), Grethe Eriksen, Marianne Knudsen, Charlotte
Søndergaard, Christina Andersen (referent)

Status og evaluering af dressur øveklasse d. 10. april
Der var meget ros, og både dommere og ryttere var glade for arrangementet.
1.

Status og evaluering af arbejdsdag d. 17. april
Arbejdsdagen gik rigtig godt, og vi nåede mange gode ting.
2.

Status og evaluering af kombineret D-stævne d. 22.-24. april
Stævnet har umiddelbart givet et pænt overskud. Der var mange positive
tilbagemeldinger, dog blev det kommenteret at man begyndte at pille dressurbanen ned
inden sidste rytter havde forladt banen. Bogstaverne skal sikres, så de ikke vælter til
vores kommende C-stævne. Baneudvalget (Bent, Casper og Jack) har fokus på det.
3.

Status og evaluering af AGR’s 40 års jubilæum
Jubilæet gik godt, det var en hyggelig eftermiddag/aften med et godt antal besøgende.
4.

Status og evaluering af loppemarked
Det var en hyggelig dag men med få besøgende. Næste gang bør vi overveje at afholde
det i forbindelse med andet arrangement, evt. ved ”Åben springbane” samt reklamere
tidligere. Overskuddet på kr. 1305,- går til klubjakker.
5.

Status kommende dressurstævne d. 27.-29. maj
Der er modtaget pænt med anmeldelser, og der er foreløbig tilmeldt 4 hold til ”Dressurens
Venner Cup”. Grafikkortet er gået i pc 1, men Jack finder en skærm og tjekker om pc evt.
kan bruges ved sammentælling.
I forhold til hjælpermad er der enighed om, at hjælpermaden flyttes til køleskab i rum ved
siden af sekretariatet, således at hjælpermad og bodmad ikke blandes.
6.

7.

Evt.


Det viser sig, at AGR har en konto ved Min købmand i Holluf Pile, hvor
man får 10 %, når man handler der, og Min købmand vil gerne give sponsorgaver,
hvis klubbens medlemmer også handler der.

Flere har rykket efter dressurkursus. Bestyrelsen er positivt indstillet
overfor dette, men opfordrer medlemmerne til selv at byde ind på at arrangere
dette. Når man har fundet en mulig dato, tjekkes denne af med bestyrelsen, og
bestyrelsen vil også gerne være behjælpelig med opslag, men vi opfordrer
medlemmerne til selv at tage teten og blive medarrangør, både hvis man ønsker
dressur- eller springkursus

I forhold til hjertestarter, skal der sendes en ansøgning til Trygfonden,
og Christina laver denne.

Som udgangspunkt skal alle der rider på AGR være medlem af
klubben, men man skal selvfølgelig kunne hjælpe hinanden. Marianne foreslår,
at medlemskabet gøres halvårligt, og dette bringes op til næste
generalforsamling.



Der er blevet forespurgt, hvad AGR støtter af hold i forhold til
Fynsmesterskab, Dressurens Venner Cup osv.. Klubben vil gerne bakke op og
støtter 1 hold pr. mestskab/cup.

Vi henstiller til AGR’s åbnings- og lukketider som er kl. 7-22.

Næste møde er d. 6. juni 2016 kl. 19.

