Bestyrelsesmøde AGR – d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.
Deltagere:
Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus,
Gitte Kliver, Casper Rasmussen
– fraværende: Hanne Jensen.

1. Valg af ordstyrer/referant:
Ordstyrer: Erik Skov-Larsen
Referant: Pia Augustinus – dog fremover Hanne Jensen

2. Konstituering:
Formand: Erik Skov-Larsen,
Nytoften 51, 5220 Odense SØ
tlf. 20 82 52 33
mail: skov@larsen.tdcadsl.dk
Næstformand: Henrik Møller
Hvileholmsvej 18, 5550 Langeskov
tlf. 20 80 76 50
mail: henrik@tcluft.dk
Kasserer: Michael Skov-Larsen
Allerup Bygade 29, 5220 Odense SØ
tlf. 51 25 54 77
mail: Michael_skov-larsen@hotmail.com
Sekretær: Hanne Aabjerg Jensen
Bastrupvej 20, 5485 Skamby
tlf. 26 92 17 08
mail: hanne.aabjerg@gmail.com
Best.medlem: Louise Aagren Andersen
Tarupvej 10, 5792 Årslev
tlf. 20 66 23 72
mail: louise-ga@mail.dk
Suppleant: Gitte Kliver
Vægtens Kvarter 7, 5220 Odense SØ
tlf. 28 82 43 82
mail: gitte@kliver.dk
Suppleant: Pia Augustinus
Melbyvej 6, Engeldrup, 5400 Bogense
tlf. 61 38 47 90
mail: pia@augustinus-horses.dk

3.Valgperiode:
a) På valg 2011:
2 bestyrelses medlemmer:
Hanne Jensen
Michael Skov-Larsen
1 suppleant:
Pia Augustinus
b) På valg 2012:
3 bestyrelses medlemmer:
Erik Skov-Larsen
Henrik Møller
Louise Andersen
1 suppleant:
Gitte Kliver
4. Repræsentant i DRF.
Klubbens repræsentant i DRF:
Distriktsrepræsentant:

Erik Skov-Larsen
Louise Aagren Andersen

5. Foretningsorden og politik.
Erik fremlagde forslag til fremtidig dagsorden – hertil tilføjes:
1.b – Godkendelse af sidste mødes referat.
Forslag/ønsker fra klubbens medlemmer: - Disse gennemgås af bestyrelsen og der meldes tilbage til
klubbens medlemmer i næste mødereferat – således der ikke sås tvivl om hvilket standpunkt klubben har
og evt. løsning på mulige forslag.
Der skal tages billeder af samtlige medlemmer med navn – således at udefrakommende ved hvem der er
med i bestyrelsen og de enkelte udvalg. – samt billede af Casper…
Politikken for Allerupgaard Rideklub er, at det skal være et rart sted at være, hvor ALLE føler sig
velkomne.
Dette ønskes også gennem enkelte regelsæt - så alle hjælper med til at passe på områder og inventar, og
tager hensyn til hverandre.
Dette gælder både for de opstaldede og de udefrakommende – som kommer til undervisning og som har
ligeså megen ret til at komme på stedet og bruge faciliteterne.
Alkohol politikken revurderes – og tilrettes, således at der gælder regel for alle, specielt for dem under 18
år.
Erik kontakter kommunen og rideforbundet – for at få kopier at de kontrakter der forefindes – også så der
kan gennemgås om noget mangler i foreningens love.
Det er vigtigt i forhold til distriktet at få markeret at der er skiftet ud – men vi er meget interesseret i et
godt samarbejde.

6. DIVERSE UDVALG.

A) Dressur udvalget:

Formand Erik Skov-Larsen
Camilla Sørensen
Samt forhåbentlig 2 til 3 ekstra medlemmer.

Erik vil forsøge at få dette på plads i den kommende ude – og lykkedes det ikke – så prøve et samarbejde
med Lotte Straarup – om der evt. er nogen derfra – der kunne hjælpe med dressurstævner.

B) Spring udvalget:

Camilla Holmer Petersen
Maria Nielsen
Henrik Møller
Morten Augustinus

C) Cafeteria udvalget

Casper Rasmussen
Jette Møller
Tommy
Gitte

D) Sponsor udvalget

Morten Augustinus
Michael Nissen
Pia Augustinus
Jan Rasmussen

E) Bredde udvalg

Endnu ikke nedsat – men på sigt vil vi arbejde med et sådan
udvalg – for at gøre mere for bredden i klubben – samt forsøge at
holde pony games og stafet springninger. – da distriktet har mart.
Til dette som kan lånes.

7. It – Hjemmeside – Mail:
Der skal ny hjemmeside op at stå – hvor arbejdsplaner/undervisningsplaner og stævner/opstaldning ect.
kan være samlet under én side – med et rigtigt domæne navn. (Gør den lettere at finde for folk…)
Der skal indsamles mail adresse/opdateres nuværende mailings liste – således at der kan sendes
undervisnngsplaner/rettelser og ændringer og sågar regning og klubmedlemskaber ud på mail – og derved
spare porto… - Erik vil kontakte Carsten vedr. dette..
Der skal opdateres net kabler og ledninger til stævner – så ingen skal kravle rundt på tagene og det er
nemt at tilslutte ved stævner. (Casper/Michael sætter Christian på sagen og får priser hjem på dette.)
Internet forbindelse skal laves stationær i sekretariat – så det bare fungerer under stævner.
Der skal laves en opdateret inventar liste med EDB (Michael checker op på dette i gl. regnskab.)
(bl.a. ca. 5 computere, 3 printere, 1 lamineringsmaskine ect.)
Findes der et dressurprogram – hvor der kan tastes på computer – og som samtidigt regner sammen til
sidst?? – dette skal undersøges.. (Henrik)

8. STÆVNER 2010.
a)

Planlagte stævner:

KLUB CUP – d. 24-25/4.2010 – med spring og dressur..
DRESSUR STV: DISTR: 13-16 maj/2010 – dress. Pony og hest
SPRING DISTR: PONY 22-23/5 –
SPRING DISTR. HEST 29-30/5

B)

Nye stævner

Evt. et dags springstævne om onsdagen i juni
Stævne sidst i august midt september 2010. Hest SPRING

.
c)

Andre arrangementer:
DV – evt. Hoppekåring i juli og Egnethedstest i okt. (Erik og
Casper tager en forhandling om
prisen med DV 3 bestyrelse)
Nordbakke foreningen Plagskue først i maj og følkåring sidste
lørdag i august.
(Ikke problem selvom alm stævne. Samtidigt)
Måske Holst. Kåring…
9. EVT.
Der skal siges ordentlig tak til den afgåede bestyrelse – da de har gjort et virkeligt godt arbejde.
Der skal indkaldes til AKTIVITETSDAG d. 17/4 – ugen før det først stævne – hvor der også skal sættes
telt op (som skal gennemrenoveres ved samme lejlighed.) Iht. Casper – og der skal man være min. 4
mand til opsætning.)
Der skal laves hjælper lister allerede nu (med nøjagtigt angivelse af tider og navne) – til kommende
stævner – således at det ikke er Casper den ”hænger” på til sidst.. – ( Mette har vist udkast til disse
liggende)
Hen på sommeren skal laves en info dag – hvad og hvordan den nye bestyrelse har tænkt at gribe tingene
an… - evt. med efterfølgende sommerfest..
Der skal udarbejdes en stævne manual – så alle ved hvad de skal – hvis en ”fast” mand melder fra…
(Henrik har vist udkast liggende)
Økonomi – plan over projekter:
Der er afsat penge til halvtag ved spring bane – til spring materialet – så det ikke rådner op… - Casper og
evt. nogle ”fædre” kunne evt. lave dette – de er dog ikke muligt endnu – gr. Frosten.
Hegn på de små fold skal renoveres, og bliver de hurtigst muligt – dette er der også afsat penge til..
Der skal også afsættes penge til at ”pleje” springbanen – der skal grus på – og det skal være meget snart.
(Casper og Louise snakkes ved – da hun kan skaffe GRUS)
Det blev flere gange pointeret – at det er især på cafeteriet at der skal tjenes penge til stævner – samt ved
afholdelse af flere stævner (når vi får styr på stævneplanlægning). OG der skal gøres en stor indsats for at
lave lækre retter og kager, så kunderne ikke kan holde sig væk…

Til fremtidige stævner og til at få penge ind for kontingenter – skal der anskaffes en DK automat –
således at pengene kommer hurtigere i kassen, uden besværlige og tidskrævende rykkere.. Udgiften til
denne vil hurtigt tjene sig ind på manglende betalinger …
Næste møde torsdag d. 8.4.2010 kl. 18,30 i cafeteriet. – eller den først torsdag i hver måned.
Forslag og ønsker kan lægges i postkassen i cafeteriet eller pr. mail til Erik mail: skov@larsen.tdcadsl.dk

