Bestyrelsesmøde
Tidspkt.:
Sted:
Deltager:
Afbud:

Mandag d 17.september 2012 KL 1930
AGR`s bestyrelseslokale
Marianne, Kamilla, Henrik, Erik
Louise, Henrik H.

Emner:

1. Ordstyrer og referent
a. Erik er ordstyrer og Kamilla er referent.
b. Sidste mødes referat er godkendt.
2. Siden sidst/orientering/opgaver
a. DRF + Distriktets bestyrelse
Opgaverne er nu fordelt i distriktets bestyrelse.
AGR deltog ikke i Fyns Cup, hvilket var godt for klubben
Der var mange modstridende regler omkring cuppen, og der deltagelse var generelt
meget lille.
b. Odense Kommune
AGR blev udtaget til en gennemgang af medlemskartoteket. Alle medlemskaber
er blevet gennemgået for betaling, og alt var ok. Vi fik derfor sidste rate af vores
tilskud i år, idet alt var i orden i medlemskartoteket.
3.

Økonomi: Kassereren
AGR har en god likviditet.
. Økononien ser generelt fornuftig ud.

4.

Sports- og stævneudvalget
a. Evaluering sidste stævne
Vi havde et rigtig godt springstævne. Der var mange hjælpere samt godt vejr.
Omsætningen i Cafeteriet var ikke så god, som den plejer at være.
Der var et forslag omkring en lille buffet med smørrebrød, lun portionsanrettet
lasagne, tarteletter eller lign. samt ”alm” Cola.
b. Springmateriel, leje/låne
Fremover kan vi låne springmateriale gratis af Jens Godskesen.
c. Dressur/springkursus
Der arbejdes på at afholde et dressurkursus p å AGR af Karsten fra Blue Hors.
Henrik tager kontakt, og Janna vil gerne stå for at koordinere det.
Kamilla har været i dialog med Thomas Sandgaard omkring et springkursus.
Han vil gerne afholde et kursus på AGR. Der arbejdes på pris samt tidspunkt.

5.

Cafeteriet / Torsdagsspisning
Intet nyt

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

6.

Praktiske forhold
a. Opstaldermødet
Løsspringning forbliver lørdag i tidsrummet kl. 9-12. Det skal skrives på tavlen
senest om torsdagen, hvis man løsspringer sin hest. Banen skal ryddes væk så snart
man er færdig – og senest kl. 12.00.
Bomtræning rykkes således, at det er i tidsrummet søndag kl. 18-20, og vil fremover
være spring –og bomtræning.

7.

Eventuelt

Næste møde: 3. dec. KL 1930

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

