Referat AGR bestyrelsesmøde
Tids pkt.:Mandag den 10. januar 2011 KL 1900
Deltager:Louise, Klaus, Casper, Henrik, Hanne og Erik
Fraværende:Gitte, Michael
1.

Ordstyrer og referent

a)

valg af ordstyrer og referent
Erik og Hanne

b)

Godkendelse af sidste mødes referat
Referat godkendt

2.

Siden sidst/orientering/opgaver

a.

DRF
Kristian er afgået som klubkonsulent. Der skal arrangeres møder vedr. staldombygninger
Disse møder varetages generalsekretæren

b.

Fritidsafdelingen
AGR´s budget for 2011 er godkendt af Odense kommune

c.

Distriktet
Formanden Birthe Johannesen er gået af og der skal vælges ny, samt 4 andre
bestyrelsesmedlemmer på mødet i marts.
Halvvejsmødet: deltog Klaus og Erik
Tildeling af stævner 2011
30/4-1/5 Klub Cup spring-dressur/hest-pony
25-26/6 Hest/pony spring
6-7/8

FM hold f. hest spring

24-25/9 Klub Cup finale spring-dressur/hest-pony
d.

Vedtægterne er gennemgået af Advokat Nicoline Hyldahl og overholder gældende
lovkrav fra kommunen og DRF

3.

Udvalg: Sports – bredde - sponsor

a.

Klaus foreslår at dressur- og springudvalget slås sammen og bliver til sportsvalget,
som består af Klaus Svelmøe, Casper Rasmussen, Emma Gabriellesen, Louise Aagren,
Henrik Møller. Dette blev vedtaget.
Kursus ved Jimmi T. Sørensen den 22. og 23. januar. Tilmeldingslister er slået op.
Forslag vedr. ønsker til kurser modtages gerne.
D7 afholder kursus i stævneprogrammer for begyndere og let-øvede.
Kurset vil ligge i marts måned 2011.

Er du interesseret i at deltage på dette kursus, kan du rette henvendelse til Erik.
Klaus indhenter tilbud på stabelbart dressurhegn og en sort gummivandgrav.
b

Henrik har talt med Brian Mossin og han kan ikke holde kursus før tidligst april eller
maj måned. Henrik står for at aftale nærmere vedr. kursus/foredrag om hesten.

c.

Erik vil finde et førstehjælpskursus, hvor der kan deltage nogle ryttere fra Allerupgaard.

d.

Erik prøver at få lavet en aftale med Tryk Vesta og Tryg Fonden om at få en
hjertestarter på stedet.
Erik har lavet en sponsoraftale med OK benzin Der er også lavet en aftale med
Spil-O-Rama gennem Tornbjerg Nærbutik, hvor AGR vil få del i de 10%, der deles
ud til klubber (ca. 20.000 til AGR årlig)
Der er blevet lavet sponsorgave-aftaler med flere rideudstyrsforretninger.

4.

Praktiske forhold
Casper sætter lys op ved parkeringspladsen.

5.

Eventuelt
Der kommer opslag om efter bestillinger af klubjakker.
Af andre arrangementer er der arrangement
første lørdag i maj sidste lørdag i august. Begge dage i ridehuset.
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