Bestyrelsesmøde
Tidspunkt: Mandag den 9. Maj 2011 kl. 19.30
Sted:
AGR´s betyrelseslokale
Deltagere: Erik, Henrik H., Klaus, Henrik M, Casper og Marianne
Afbud:
Gitte og Louise
Emner:
1. Ordstyrer og referent
a.
Erik er ordstyrer og Marianne er referent.
b.
referat fra sidste måned er godkendt.

2.

Siden sidst/orientering/opgaver:
Der er ikke noget nyt fra DRF.
Distrikt 7 har fået ny kompetent formand Anne Saksø Larsen

3.

Stævne evaluering:
Bestyrelsen har oplevet en god stemning under afholdelsen af stævnet og der var mange
hjælpere. En Club Cup er planlægningsmæssigt tung at arbejde med, da der både er dens egne
regler og Rideforbundets regler.
Overskuddet var på ca. 10.000 kr.
Det nuværende system med at anmelde til stævner gennem Infosport er utilfredsstillende.
Casper påtaler, at der ikke er ryddet op efter stævnet. Dressurbanen skal tages ned og en anden
sættes op. For eftertiden er vi opmærksomme på at der før stævnets start også skal være et hold
til at rydde helt op efter stævnet. Casper og Erik finder et hold til at rydde op denne gang.
Da folk mange gange melder deres ankomst til stævnet, blev det diskuteret om vi skal have en
bestemt procedure. Man enedes om at tage godt imod dem der gør det, da det i mange tilfælde
er nye folk.

4.

Forberedelse/Planlægning af kommende stævner.
Da Henrik mangler tid, vil han gerne have hjælp til stævneplanlægning.
Til planlægning af stævne i Juni vil Klaus og Marianne gerne hjælpe til.
De mødes onsdag den 11/5.
Vi har championat til efteråret. Der afholdes stævner samtidigt på Sjælland og i Jylland. Samtidigt holder vi holdmesterskab. Erik tager en snak
med Anne Saksø Larsen. Vi kan ikke få det til at hænge sammen.

5.

Sommerlejr og ridemærke undervisning
Da Gitte er fraværende tager vi punktet på næste bestyrelsesmøde.
Klaus har lagt et link ind på vores hjemmeside til ridemærker.

Allerupgaard Rideklub
Allerup Bygade 29
5220 Odense SØ
www.allerupgaard.dk

6.

Bedre kommunikation mellem underviser-elever-forældre.
Problematikken omkring kommunikation mellem Anton og elever/
Forældre tages op på et møde på torsdag den 12/5 efter undervisningen.
Allan Petersen kommer og hjælper til. Han vil overvære undervisningen
Og han er blevet orienteret om problemerne.
Vi har haft en god diskussion om brugen af piske i rideklubben og om de
etiske regler i ridesporten som også er gældende på Allerupgaard.

7.

Udlejning af faciliteter
Følskuefolkene betaler 1000 kr for leje og cafeteriet gav et overskud på
950,00 . Vi siger ja til udlejning igen til næste år.
Erik skal have et møde med DV´s formand Knud Larsen.
De vil gerne herud i 2012. Erik foreslår, at de betaler et fast beløb i stedet for pr. hest. Erik
finder ud af hvad de forventer og hvilke dage der er tale om.
Erik og Casper finder ud af hvad de ønsker og hvad prisen skal være og vender tilbage.

8.
a.

Praktiske forhold.
Stævne sidst i juni. Klargøring af spring. Casper og Erik finder en weekend
og laver opslag om hjælp.

b.

Byggeriet : Status Quo

c.

Vi mangler en mixer pult, men låner en, ellers er der styr på det.

9.

Eventuelt.
Erik undersøger klubbens forsikringsforhold og opbevaring af diverse
ting.
Sponsorliste udsendes til hver i bestyrelsen så man kan skrive nye kontakter på.
Erik henstiller til at folk siger fra før arbejdsbyrden i klubben
bliver for stor.

Næste møde : 6. Juni kl. 19.30

Allerupgaard Rideklub
Allerup Bygade 29
5220 Odense SØ
www.allerupgaard.dk

