Referat fra AGR`s bestyrelsesmøde 8/4-2010
Tilstede var: Erik, Michael, Gitte, Louise, Casper, Henrik, Pia og Hanne
1) Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Erik
Referent: Hanne
Referat fra sidste møde godkendt.
2) Siden sidst
Casper informerer:
De 3 luftefolde bliver lavet mandag d. 12/4-10
Grus på springbanen bliver spredt i weekenden
Kabler til højtalere bliver klar inden sæsonens første stævne
3) Opgaver og nyt fra Formand og Kassereren
Samarbejdet med kommunen
Formanden informerer om at han har været på kommunen for at tjekke op på vores
papirer. Det eneste der mangler er 1. del af referatet fra generalforsamlingen, dette
bringes i orden hurtigst muligt.
Ved kommunale tilskud kr. 300.000+, kræver loven en registreret revisor. Vores tilskud
er på kr. 301.501, Erik undersøger nærmere, hvorledes vi i forhold til kommunen skal
forholde os til dette i år.
Ellers ingen anmærkninger på AGR i det kommunale system.
DV arrangementer
Erik og Casper har haft møde med Inge fra DV-Fyn og vi vil fremover få del i
indtjeningen,
Såfremt Inge får det godkendt af DV-Fyns bestyrelse.
Hoppekåring: DV betaler 50,- pr. hest for brug af faciliteter
Egnethedstest: DV betaler 50,- pr hest for brug af faciliteter
AGR får 50% af indtægten ved billetsalget
Cafeteriet (Gitte) vil tilbyde en kuvertpris á 100kr. til DV’s arrangementer.
Distriktsmøde
Ved distriktsmødet den 19/4-10 deltager Michael og Louise, der vil bl.a. være et oplæg
fra kommunen vedr. økonomi og tilskudsmuligheder.

Velkomst til nye medlemmer
Erik foreslår, at vi laver en lille brochure om AGR som klub til nye medlemmer. Henrik
laver et udkast, som bliver sendt rundt på mail inden næste bestyrelsesmøde.

AGR’s økonomi
Vedr. økonomien, så laver Michael et halvårsregnskab, for derefter at lave
kvartalsregnskaber, samt regnskab efter hvert stævne.
AGR’s økonomi er gennemgået og ser fin ud.

4) Opgaver og nyt fra udvalgene
Dressurudvalg
Carsten Nielsen er gået ind i dressurudvalget.
Vedr. Klub Cup, så har Erik planlagt og står for det ledelsesmæssige i forbindelse med
stævnet. Der mangler kun at blive fordelt hjælpere. På nuværende tidspunkt er der meldt
ca. 250 starter.
Derudover vil Erik arbejde i at få synliggjort økonomien i Klub Cuppen.
Dressurstævnet d. 13., 14. og 15. maj, proportionerne er lagt på nettet.
Springudvalg
Lene Nissen er gået ind i springudvalget og Henrik er trådt ud. Springudvalget består nu
af: Lene, Maria, Camilla og Morten.
Der skal tjekkes op på bestilling af tidtagningsanlægget.
Til det kommende springstævne mangler de kun at finde dommere.
Evt. afholdelse af et Ring og Rid stævne venter til næste år.

Cafeteriaudvalg
De har stort set fundet hjælpere nok til Klub Cup stævnet.
Gitte sørger for bespisning til arbejdsdagen d 17/4-10.
Sponsorudvalg:
Vi skal have en liste over nuværende sponsorer. Pia foreslår, at Casper deltager på
udvalgets næste møde.

Bestyrelsen opfordrer alle, der har lysten og evt. kontakterne, til at gå aktivt ind i arbejdet
med at skaffe klubben sponsoraftaler. Kontakt til sponsorerne skal afstemmes med
sponsorudvalget, således at en sponsor kun får henvendelse fra en person fra AGR

Breddeudvalg:
Blev etableret og består af Gitte Kliver (formand) og Camilla Holmer, Louise Andersen
og Lene Svit

Forslag til stævneledelse
Erik foreslår at vi får opbygget en fast struktur for arbejdsgangen ved vores stævner.
Henrik foreslår stævnekoordinator for hvert arbejdsområde i forbindelse afholdelse af
stævner.
Erik foreslår en stævneledelse bestående af AGR’s formand, AGR’s kasserer,
udvalgsformand og Casper. Derudover en ansvarshavende (teamleder) for hvert
arbejdsområde.
Der skal udarbejdes en mappe med en afkrydsningsliste til de forskellige områder, så det
bliver nemt at gå til ved hvert stævne.
Ovenstående ledelsesstruktur vil blive afprøvet og evalueret ved sommerens stævner.

Mulighed for udtalelse
Bestyrelsen tilbyder, at udvalgsmedlemmer og teammedlemmer, som deltager aktivt i
klubbens aktiviteter, kan få en udtalelse fra bestyrelsen om deres deltagelse i frivillig
foreningsarbejde til brug for deres CV’et.

5) Praktiske forhold
AGR’s hjemmeside
Henrik informere om, at han og Carsten arbejder på en AGR’s nye hjemmeside, som
gerne skulle blive klar i løbet af de næste uger.
14/4-10 bliver der tilsluttet bredbånd på fastnet linjen til sekretariatet.
Arbejdsdag 17/4-10
Erik og Casper udarbejder liste med arbejdsopgaver til dagen
Umiddelbare projekter er: oprydning, telt-tjek og rengøring af dommertårn og sekretariat.

Sikkerhedsholdere til springstævnerne

Disse lånes af distriktet.
AGR’s reglement
Udsendt alkoholpolitik suspenderet, tages op til revidering. Vedr. de unges alkoholvaner,
opfordrer bestyrelsen til forældreansvar.
Erik og Casper gennemgår reglerne på stedet og fremlægger forslag på næste
bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6/5-2010 KL 1830

