Bestyrelsesmøde
Tidspkt.:
Sted:
Deltagere:
Emner

Mandag d. 6. juni 2011 Kl. 19.30
AGR´s bestyrelseslokale
Marianne, Gitte, Henrik M, Henrik D, Klaus, Erik, Casper og Louise

1. Ordstyrer og referent:
a. Erik er ordstyrer, Louise er referent.
b. Sidste mødes referat er godkendt.
2. Siden sidst/orientering/opgaver:
a. Ikke noget nyt siden sidst – der foreslås at økonomi skal være et punkt på dagsordenen.
b. DM i Millitary – Erik foreslår at der bliver lavet et billede som bliver hængt op i rytterstuen. Et
eventuelt indslag til sommerfesten kunne være et kort resumé af hvad Millitary egentlig går
ud på.
3. Stævnerne d. 25-26/6 2011 og 6-7/8 2011:
a.Stævnet i Juni:
Materialer: Vi benytte 2. pinsedag til at klargøre materialerne – Få sendt information rundt så
andre end bare lige de sædvanlige står for dette. Af materialer ønsker banebygger 14
spring, heraf 2 dobbeltspring.
Planlægning: Hjælperlister er på plads til stævnet og Gitte ”madmor” har styr på cafeteriaet.
Sponsorer: Henrik D står fremover for sponsorer. Det vigtigste for klubben er at få rede
penge i sponsorpræmier, her tænkes at f.eks. små firmaer kunne købe en bom til et spring
eller lignende, hvor deres logo så står på. Af sponsorpræmier ønskes eventuelt
skridttæpper, ”det er bedre at få lidt i sponsorpræmier end ingen”.
Henrik D vil kontakte Hjemis om de vil sponsorer noget eller komme forbi på stævnedagen.
Hvis de ikke vil tilbyde noget, finder vi på noget andet. Et forslag kunne være at få
sponsoreret et spring.
b.Stævnet i August:
Henrik D finder snarest ud af sponsorbeløb til stævnet, Henrik Møller skal vide det til
propositioner – doteringer.

c.Sponsorer generelt, hvad kan vi tilbyde og hvem har kontakten?
Allerupgaard Rideklub
Allerup Bygade 29
5220 Odense SØ
www.allerupgaard.dk

d. Erik har snakket med Anne Saksø om at få Odense kommune til at sponsorerer en Millitary bane til
AGR som Danmarks bedste, hvorved det vil åbne mulighed for alvor at sætte AGR og Odense på
verdenskortet. Mulighed for tilskuerpladser hvor man kan se hele banen.
4. Sommerlejr og ridemærkeundervisning (Gitte):
Uge 27 fra mandag til søndag fra kl 9-17 hver dag. Der er prøve onsdag og søndag (mærke 3 og 4).
Bestyrelseslokalerne skal benyttes i ugen og lidt banerne udenfor. Yderligere information lægges ud
på hjemmesiden. Forplejning vil Gitte stå for frokost mod mindre beløb.
5. Forslag til udlejning af faciliteterne til DV region 3´s arrangementer 2012.
Forslag til forventede arrangementer fra DV med afholdelse på AGR (Se udsendte referat fra møde
d. 24 maj 2011). Ændring, 2 armbånd pr. tilmeldt hest. Der skal sørges for koordinering så ikke, at vi
selv skal holde stævne samtidig med DV skal låne faciliteter. Forslaget er drøftet og så vidt
planlægningen kan lade sig gøre er dette godkendt.

6. Undervisningen
Hvis rytterne har brug for en plan kan de snakke med træneren herom, både dressur og springning.
7. Praktiske forhold
a. Byggeriet - Ikke noget nyt siden sidst.
b. Hjemmesiden - Klaus vil ændrer lidt på hjemmesiden, forside m.m.
c. Udlejning og udlån af klubbens udstyr – Bestyrelsen er enige om at vi ikke låner
klubbens udstyr ud. Bestilling af mixer, Henrik M vil stå for dette.
d. Køb af vandgrav – Søges om tilskud til sort gummi vandgrav hos forening i Højby.
e. Opdatering af udvalgene – afholdelse af kursus med Jimmy i dressur d. 9-10. juli? Erik
sørger for at udvalgene er opdateret. Sørg for at kurser bliver offentliggjort i god tid så folk
kan planlægge.
8. Eventuelt
a. Sommerfest – Bliver afholdt lørdag d. 2. juli 2011. Casper giver fadøl og sørger for musik
(Helge). Man skal selv sørge for mad, kød og tilbehør, der vil blive sat grill op så man kan
tilberede medbragt kød mv. Nærmere info herom kommer.
b. Indkøb af vandgrav – Vi søger om tilskud fra en forening i Højby, som støtter de
omkringliggende sportsklubber, til indkøb af sort gummi vandgrav. Henrik D kontaktes om
dette. Jette Møller og Stephanies mor (?) ved mere herom.
Allerupgaard Rideklub
Allerup Bygade 29
5220 Odense SØ
www.allerupgaard.dk

c. Levnedsmiddelkontrol – Erik og Gitte ”madmor” laver egenkontrol, således at klubben
opfylder det der kræves af levnedsmiddelkontrollen.
d. Byarrangement – Der vil på lørdag d. 11 juni være ”byfest” på banerne, hvor der vil blive
kørt på ATV’er (crosser) i tidsrummet fra 13- 18 ca. Opslag herom kommer snarest.
e. Jydsk rideuge: Der er i uge 29 jysk ride uge i Silkeborg. Vi er nogle stykker som tager af
sted, men kunne være rigtig fedt hvis der var flere fra AGR som ville med. Se mere på
www.silkeborgrideklub.dk under arrangementer.

Næste møde: 1.august kl. 19.30.

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

