Bestyrelsesmøde
Tidspkt.:
Sted:
Deltager:

Mandag d 6. august 2012 KL 1930
AGR`s bestyrelseslokale
Marianne, Louise, Henrik, Casper, Erik

Emner:

3.

1. Ordstyrer og referent
a. valg af ordstyrer og referent
Erik er ordstyrer og Louise Referent
b. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
2. Siden sidst/orientering/opgaver
a. DRF + Distriktets bestyrelse
Ikke noget nyt fra DRF. I distriktet er Anne Saksø stoppet som formand.
Bestyrelsen er fortsat uden nogen formand. På hjemmesiden kan man læse om
hvilke ansvarsområder de forskellige bestyrelsesmedlemmer har.
Kontaktperson til rideforbundet er Peder.
b. Nordfyns Kommune
Man (advokater) er enige om at nordfyns kommune ikke overholder
folkeoplysningsloven. Klubberne skal min. have 65 % af deres
driftsomkostninger i tilskud fra kommunen. Klubber i nordfyns kommune ligger
langt under denne sats. Såfremt statsforvaltningen ikke kan få det igennem at
kommunen skal yde det pågældende tilskud, vil der blive ført retssag mod
kommunen.
Økonomi: Kassereren
Årsopgørelse 2011 – godkendt regnskab. Vi har modtaget aktivitetstilskud fra
kommunen på 20.160 kr. og rest lokaletilskud for 2011 på 1320,07 kr.
Stævnet i juni måned gav et overskud på samlet set 15.038 hvoraf de 8735 kr.
var i sekretariat og de 6303 kr. i cafeteriaet. Bogføring i dag viser et overskud
på 101.788,23 kr. som ikke er periodiseret. Der skønnes derfor et overskud på
ca. 75.000 ud fra det vi har nu og kommende betalinger til efteråret. Der er
fortsat 33.074,50 kr. hensat til nyanskaffelser.
4.

Sports- og stævneudvalget
a. Evaluering sidste stævne
Generelt et godt med hårdt stævne hvor vi manglede hjælpere. Propositioner
skal kunne udarbejdes anderledes så vi ikke skal have en u-klasse for hver
almindelig klasse til vores stævner. Det kræver meget tid med ombygning osv.
(Erik vil tage kontakt til DRF og tage det op i distriktet også). Stor ros fra
officials til vores stævne, og vi klarede det flot selvom vi var presset. 
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Det er problematisk at skaffe hjælpere, og vi skal alle være bedre til at give en
hjælpende hånd så vi fortsat kan afholde stævner for vores ryttere. Det foreslås
at ved banepersonalet bliver der opstillet en bænk med en proviant kasse så de
også har mulighed for at få en kop kaffe og en forfriskning, samt at gøre det
endnu mere hyggeligt at være hjælper.
b. Springmateriel, leje/låne
Der lejes spring ved Dansk springdesign til det kommende springstævne d. 1819. august. (pris 6.000 kr)
c. Sort Vandgrav
Der er indkøbt en ny sort vandgrav som skal anvendes til springstævnerne.
Den er blevet leveret.
d. Klargøring til stævnet, Telt, Hjælpere
Casper vil melde ud når han kan få det passet ind at opstille teltet. Som
sædvanlig mødes vi fredag, d. 17. aug kl 17.00 til klargøring af stævnet.
Der skal fyldes sandsække.
e. Stævneønsker 2013 spring og dressur
Det forventes at kunne afholde 6 stævner i 2013. Heraf 3 i dressur og 3 i
spring. Der er ønsket følgende datoer:
Dressur:
D-stævne søndag d. 28. april,
C-stævne d. 4-5. maj og
C/D-stævne d. 21-22. september
Springning:
C-stævne d. 15-16. maj (heste)
C-stævne (ring og rid) onsdag d. 19. maj (pony)
C-stævne d. 31-1. september (heste)
f. Dressur kursus
Den sidste weekend i september d. 29-30. afholdes der dressurkursus.
Nærmere oplysninger kommer.
5.

Cafeteriet / Torsdagsspisning
Torsdagsspisning starter igen når vi begynder indendørssæsonen igen.

6.

Praktiske forhold
a. Rengøring til stævnet (Tagrenderne)
Måske en opgave for Henning?
b. Stald situationen, opstalder, ombygning (orientering fra Casper)
Ikke noget nyt fra Casper.
Eventuelt

7.
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