Bestyrelsesmøde referat
Tidspkt.:
Sted:
Deltager:
Afbud:
Emner:

Mandag den 4. juni 2012 KL 1930
AGR`s bestyrelseslokale
Marianne, Louise, Kamilla, Erik og Casper
Henrik, Henrik H og Susanne
1. Ordstyrer og referent
a. Erik er ordstyrer og Kamilla er referant.
b. Sidste mødes referat er godkendt.
2. Siden sidst/orientering/opgaver
a. DRF+ Distriktet + Klubberne i distriktet
Anne Saksø har trukket sig som formand.
b. DRF Reglerne for brug af ridehjelme på AGR
DRF har besluttet, at alle ryttere fremover skal bære ridehjelme.
Dvs at alle skal bære ridehjelm, når de rider på klubbens arealer herunder
ridebaner samt ridehus.
bb.Nordfyns kommune herunder rideklubber samt foreninger har tilsyneladende lavet
deres ”egne regler” for, hvad der gives tilskud til. Både DRF og advokat er med
indover, og det ender muligvis med en retssag.
c. Fordeling af opgaverne i AGR
Marianne tager sig af alt vedr. dressur.
d. Evaluering af dressurstævnet
Stævnet gav et pænt overskud. D-stævnet gav næsten ligeså meget, som de to dages
distriktstævne. Dette skyldes, at der ikke er doteringer i klasserne til klubstævnet. Vi
skal her i stedet være gode til at skaffe gode sponsorpræmier.

3.

e.

Der er sommerfest for Allerups beboere den 16. juni. Græs/grus banen udlånes til
aktiviteter denne dag.

f.

Den 18. juni er der dialogmøde på Allerupgaard vedr. springsporten på fyn.
Peder Rosted står for arrangementet, og har inviteret deltagerne til mødet.

Økonomi: Kassereren
Vi følger budgettet og har god likviditet.

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

4.

Sports- og stævneudvalget
a. Banerne: grusbanerne og græsbanen
Banerne er klar i ugen op til stævnet den 30. juni + 1. juli. Casper sørger for dette.
b. Klargøring til stævnet den 30.juni + 1. juli
Vi gør klar til stævnet fredag den 29. juni og rydder op tirsdag den 3. juli.
Der kommer sponsorspring fra OM til stævnet. Leif afhenter dette.
Erik har skaffet følgende sponsorer til stævnet: Nabila SMH Rideudstyr, Nørrelund
Rideudstyr, Biltema og Sydbank. Der vil være pokaler til mesterskabet.
Nuværende AGR springmateriale skal gennemgås og sorteres. Erik indkalder til
dette.
Stævnespringene/”fyldet” må ikke anvendes til hverdag. Det er kun tages frem af
Casper eller en fra bestyrelsen. Erik informerer Thomas om dette.

5.

Cafeteriet
Det er vigtigt at sodavandskasssen stilles tilbage efter springning. Alle skal betale for
de sodavand, som de drikker. Sodavand koster 10 kr. og man får 5 kr. retur, når man
afleverer flasken igen.

6.

Praktiske forhold
a. Døren i enden af ridehuset.
Casper sørger for, at der kommer en dør i snarest muligt.
b. Opstaldere vil rejse og dermed forlader rideklubben.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at nogle praktiske forhold ikke er i
orden. Hvis ikke de bliver bragt i orden rejser opstalderne, og forlader dermed også
rideklubben.
Vanding af baner: Casper sørger fremover at vande udendørsbanerne hver torsdag,
afhængig af vejret. Ridehuset bliver fremover vandet, og gøres efter behov.
Folde: Foldene er meget mudrede, og det er svært at lukke heste ud/ind. Casper
sørger for at lægge stabilgrus.
Foder/tavler: Hestene skal have det der står på deres tavler. Casper oplyser, at han
giver det der står på tavlerne, men skal nok være mere opmærksom.

7.

Eventuelt

Næste møde: tirsdag den 3. juli efter oprydningen
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