Bestyrelsesmøde
Tidspkt.:
Sted:
Deltager:
Afbud:

Mandag den 7. november 2011 KL 1930
AGR`s bestyrelseslokale
Marianne, Gitte, Henrik, Casper Henrik H., Louise, Erik og Micky
Klaus,

Emner:
1. Ordstyrer og referent
a. Erik er ordstyrer og Louise er referent.
b. Sidste mødes referat er godkendt.
2. Siden sidst/orientering/opgaver
a. DRF + Distriktet + Fritidsafdelingen
b. Halvvejs møde i DRF 23. oktober
i. Rideforbundet skal bruge en del tid på det nye IT, som volder dem store
problemer og vi må have tålmodighed ude i klubberne.
DRF viser de har styr på budget og regnskab
c. Kommunen
i. Omkring budgettet ved kommunens fritidsafdeling til klubberne, herunder
AGR, kommer vi til at falde i tilskud, dog er det ikke afgjort hvor meget.
d. Støtteforeningen: Gennemgang af Vedtægternes formål og hvilken betydning
støtteforeningen har og får.
i. Ser en eventuel mulighed i at få en rideklub mere med under AGR, f.eks.
Lindved Højby rideklub, og herved oprette ikke aktive medlemmer i
støtteforeningen. Erik vil undersøge mulighederne.
ii. Det er vigtigt at folk bliver informeret korrekt om, at når de er medlem i
støtteforeningen har de ikke stemmeret i rideklubben. Eventuelt kan man
spørge medlemmer ved indmeldelse. Det drejer sig om de medlemmer der
tæller negativt i tilskuddet.
iii. Vedtægterne skal være funktionelle og der må ikke være
bestyrelsesmæssige sammenfald med rideklubben.
iv. Til næste bestyrelsesmøde vil Erik forsøge at lave et oplæg til nye vedtægter
for støtteforeningen. Dette for at vi kan fremlægge det på
generalforsamlingen.
3. Økonomi:
a. Ikke noget nyt siden sidst. Budgettet følges.
4. Sports- og stævneudvalget
a. Kursus med Lone Kromann 12-13. november
i. Casper sørger for banen er ordnet. Der er sendt springtider rundt på mail, og
de bliver hængt op.
ii. Der vil være mulighed for at købe lidt let til ganen, slik, sodavand mv.
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5. Breddeudvalget
a. Breddeudvalget består af Kamilla H., Lea, Mia, Cecilie E, Cecilie S, Anja, Louise
Aagren og Erik. Referat fra sidste møde og kommende arrangementer.
i. Breddeudvalget afholder 2 arrangementer i løbet af vinteren. Første
arrangement vil være julehygge søndag d. 11 december med leg for børn
både med og uden pony/hest. Dette også for at invitere de lokale til en
hyggelige dag med gode rammer. Der vil være juletræ og der ses gerne
juletema udklædning.
ii. Der anskaffes børnespring og bestyrelsen besluttede at der må bruges
5000 kr. til formålet
iii. Næste møde i breddeudvalget er søndag d. 4. december.

6. Praktiske forhold
a. Mikey`s hjælp i AGR , Hjemmesiden og it og meget andet bl.a. sports- og
stævneudvalget.
i. Mickey hjælper med hjemmesiden, og vil gerne være behjælpelig til
stævner. Erik forslår der oprettes en side på facebook hvor stævner, kursus
og lign arrangementer ligges ind. Der skal være FASTE retningslinjer for
hvad der oprettes! Louise og Mickey er ansvarlige.
b. En håndbog for AGR og Allerupgaard
i. Det foreslås der laves en håndbog om regelsæt for færden på AGR,
herunder ordensregler mv.. Der skal også laves lidt info om den nye
lovgivning vedr. hold af heste og transportregler. Louise og Marianne er
ansvarlige. Mødes søndag d. 13. november kl. 13.30.
c. Filt til ridehusbunden og renovering af bunden
i. Filten til ridehuset er kommet. Det vil snarest blive lagt ud, dog først efter
kursus med Lone Kromann.
Casper planlægger hvornår.
d. Internet og elektronik
i. Henrik og Henrik D vil snarest trække kabel så der kan komme internet i
klubbens bestyrelseslokale og cafeteriet.
7. Eventuelt
a. Julefrokosten lørdag den 3. december Betaling inkl. Drikkelse – ca. 400 kr.
b. Afholdelse af dressurkursus forslag
i. Carsten fra Bluehorse
ii. Sune Hansen
iii. Jim Rasmussen
iv. Susie Faastrup
v.
8. NB. Efter mødet fortsætter Micky , Henrik D, Henrik og Erik med drøftelser omkring
Fynsmesterskaberne i spring og springningen i Fyns Cuppen 2012.
Næste møde: 9. januar 2012 kl 1930
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