Bestyrelsesmøde AGR, søndag d. 10. januar 2010
Til stede var: Lasse, Torben, Mette, Sara, Maria og Hanne.
1. Siden sidst:
Klub Cup: Jette kontakter Majlund fra DRF, da Ann-Louise vil ændre i
proporstionerne. Klub Cup 2010 vil blive afholdt som de foregående år.
Afregningsaftale med Morten: Fremover får Morten kørepenge i stedet for en fast
gage. Kørepengene udgør 3,56kr. pr. km. Han har 90 km.
Økonomi: Økonomien ser god ud, så vi kan se på evt. investeringer.
ERFA-dag: ”Lov om hold af heste”. Man regner med at 1/3 af alle rideklubber vil
lukke.
Det vil koste ca. 5000kr. pr. kvm., at ombygge ældre stalde. Derfor skal vi til at
tænke over fremtiden for AGR. Der kan ikke søges tilskud til staldombygning,
men der kan derimod søges tilskud til opførelse af ridehus.
Det gælder om at sætte en forretning op, f.eks. en shop, smed e.lign., der er
tilknyttet stedet.
DRF råder klubberne til at blive selvejende institutioner, f.eks. med kontrakt over
20-30 år. Vi vil søge konsulentbistand til at få mere viden om, hvad det vil sige at
være selvejende institution.
2. Kontingentforhøjelser: Ved næste generalforsamling vil der blive varslet en
kontingentstigning på ca. 25%.
3. Uafsluttede sager:
Skur til springmateriale – kan vi nøjes med en pressenning.
Udvidelse af sekretariatet, haster lidt mere.
Udvendig belysning: Torben tager initiativ til lys på ridehusgavlen mod
springbanen.
4. Dressurudvalget: Stævne den 13., 14. og 15. maj. De laver et temarettet stævne med
henblik på at kunne tjene ekstra.
Der bliver 2 amatørcups og 1 driftscup, hvor der skal betales dobbelt indskud, alle med
flotte sponsorpræmier, evt. med staldplaketter til rytterne. Vil gerne gøre temastævnet til
en årlig begivenhed. Sara er i gang med et solidt forarbejde og har fået mange
sponsorgaver i hus.
Springudvalg: Henrik Møller (Trykluft) er kommet med i Springudvalget.
5. Bordet rundt: Generelforsamling 24. feb. 2010. På valg er Maria (fratræder), Mette og
Torben (begge rede til genvalg).

