Bestyrelsesmøde AGR
d. 12. november 2012 kl. 19.30
Deltager: Erik, Marianne, Louise
Afbud: Kamilla, Henrik M, Henrik
Inviteret: Grethe Eriksen
1. Ordstyrer og referent
a. Valg af ordstyre og referent
Louise er referent, Erik ordstyrer
b. Godkendelse af referat
Erik har glemt det hjemme, så det må vente til næste gang.
2. Siden sidst/ orientering/ Opgaver
a. DRF + Distriktets bestyrelse
D7 vil udbyde en række kurser for medlemmer i forbindelse med fritidsudvalget i
kommunen. Fastlæggelse af stævnekalenderen vil blive udskudt til sidste øjeblik for at
undgå at lægge stævner samtidig med klubber i trekantsområdet.
Der er blevet oprettet et sportsudvalg i distriktet, Jette Bjerg er koordinator.
b. Odense Kommune
I forbindelse med medlemskab af Allerupgaard Rideklub, skal der udsendes en
”velkomstpjece” til nye medlemmer. Erik vil udfærdige et dokument.
3. Økonomi
Vi følger budgettet og der er en god likviditet.
4. Sports- og stævneudvalg
a. Stævnet d. 24. november orientering v Grethe
Der er modtaget rigtig mange ærespræmier og sponsor præmier. Stævnet forventes at
starte ved middagstid. Fællesspisning med ”Vintermenu” om aftenen kl. 18.00.
b. Springkursus v. Thomas Sandgård
Kursus vil blive afholdt i starten af 2013, nærmere dato kommer når vi nærmer os. En evt.
dato er 7. januar. Kamilla Houborg står for kontakten.
c. Psykolog Allan Petersen: En hyggeaften med ”Mindfullness”.
Ovenstående kursus har været afholdt i Middelfart med stor succes. Et kursus i læren om
koncentration om en pågældende opgave, lukke af for omverdenen og læren om at
koncentrerer sig om positiv energi i forbindelse med træning og omgang med heste.
5. Cafateriet/ Torsdagsspisning
6. Praktiske forhold
a. Staldsituationen, opstalder, ombygning. Hvilken betydning har det for medlemmerne?
Der er foreslået at købe nogle nye ”opsamlere” til at samle hestepærer i ridehuset, Erik vil
undersøge/indkøbe disse. Situationen er okay i stalden og folk indordner sig.

b. Ryttere som benytter ridehuset skal tage hensyn til hinanden, især når der er mange der
benytter det! Dette gælder også når man skal longere så tager man hensyn til andre
ryttere!
c. HUSK AT SAMLE HESTEPÆRER OP EFTER DIG!!!! Dette gælder også selvom man skridter af
udenfor, så kommer man tilbage og rydder op, eller får det ordnet inden man forlader
ridehuset!
7. Eventuelt
Næste møde: 3. dec. Kl. 19.30

