
Bestyrelsesmøde	  AGR	  d.	  20/11-‐19	  

Deltagere:	  Luise	  Durow,	  Grethe	  Eriksen,	  Camilla	  Lynge	  og	  Jennifer	  Jakobsen.	  

	  

Status	  fra	  kasseren:	  

• Vi	  har	  en	  god	  økonomi	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  præsentere	  årsregnskabet	  til	  

generelforsamlingen	  næste	  år.	  Vi	  arbejder	  på	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skal	  ske	  med	  

støtteforeningen	  i	  fremtiden.	  

Vi	  vil	  gerne	  opfordrer	  vores	  medlemmer	  til	  at	  betale	  deres	  regninger.	  

	  

Springmateriale:	  

• Fra	  1.	  November	  til	  1.	  April	  skal	  springene	  ryddes	  ind	  fra	  udendørsbanen	  efter	  brug.	  

Dette	  er	  både	  for	  at	  passe	  på	  vores	  materiale	  samtidig	  er	  det	  nemmere	  for	  de	  ryttere	  

der	  skal	  bruge	  materialet	  til	  springning	  om	  tirsdagen.	  Der	  er	  indkøbt	  nye	  cavalettis	  

som	  er	  kommet	  og	  er	  sat	  op	  i	  ridehuset.	  

	  

Rengøring	  på	  AGR:	  

• Klubben	  betaler	  120	  kr.	  i	  timen	  til	  rengøring	  af	  klubbens	  faciliteter.	  Der	  bliver	  gjort	  

rent	  løbende	  og	  i	  forbindelse	  med	  alle	  arrangementer.	  Bestyrelsen	  har	  stemt	  i	  

forholdet	  til	  om	  dette	  er	  en	  aftale	  vi	  vil	  beholde	  eller	  om	  vi	  vil	  ændrer	  på	  rengøringen	  

på	  AGR.	  Vi	  var	  4	  medlemmer	  repræsenteret	  til	  bestyrelsesmødet.	  3	  medlemmer	  stemte	  

for	  at	  beholde	  den	  nuværende	  aftale	  og	  Grethe	  forholdt	  sig	  upartisk	  pga.	  

familieforhold.	  Derfor	  ændres	  der	  ikke	  på	  den	  nuværende	  aftale	  på	  nuværende	  

tidspunkt.	  

	  

Brug	  af	  klubbens	  baner:	  

• Klubbens	  medlemmer	  kan	  modtage	  undervisning	  på	  klubbens	  baner	  ved	  AGR’s	  

undervisere	  eller	  ved	  egen	  underviser.	  Eksterne	  ryttere	  kan	  benytte	  banerne	  i	  henhold	  

til	  gældende	  regler	  som	  findes	  på	  klubbens	  hjemmeside,	  men	  de	  kan	  ikke	  modtage	  

undervisning	  på	  klubbens	  baner.	  



	  

Jul	  på	  AGR:	  

• Der	  vil	  blive	  afholdt	  julefrokost	  i	  rytterstuen	  fredag	  d.	  13.	  December.	  Luise	  og	  Maria	  vil	  

arrangere	  dette	  og	  invitationen	  er	  hængt	  op	  i	  stalden.	  Det	  er	  vedtaget	  at	  der	  vil	  være	  

pakkeleg	  til	  julefrokosten.	  

• D.	  19.	  December	  siger	  vi	  glædelig	  jul	  til	  hinanden	  med	  gløgg	  og	  æbleskiver,	  på	  

klubbens	  regning,	  i	  rytterstuen	  fra	  kl.	  17-‐19.	  Der	  vil	  blive	  hængt	  en	  tilmeldingsliste	  op	  

på	  opslagstavlen.	  Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  klubbens	  medlemmer	  til	  julehygge.	  

	  

Dato	  for	  generalforsamling	  2020:	  

• Det	  bliver	  onsdag	  d.	  19.	  Februar	  2020	  der	  bliver	  afholdt	  generelforsamling	  på	  AGR,	  

indkaldelsen	  kommer	  senere.	  

	  

En	  lille	  reminder:	  

• Husk	  at	  stille	  madvarer	  i	  køleskabet	  eller	  i	  en	  lukket	  beholder	  i	  rytterstuen,	  da	  der	  

er	  problemer	  med	  mus.	  Vi	  arbejder	  på	  at	  løse	  problemet.	  

	  

Udvalg	  på	  AGR:	  	  

• Stævne	  udvalg:	  Stine	  Kliem,	  Grethe	  Eriksen,	  Camilla	  Lynge,	  Laura	  Bang	  Madsen	  og	  

Christina	  Andersen.	  

• Cafeteria	  udvalg:	  Lisbeth	  Gerlitz	  Budde	  og	  Luise	  Durow.	  

• Spring	  udvalg:	  Camilla	  Lynge	  og	  Laura	  Bang	  Madsen.	  

• Dressur	  udvalg:	  Lisbeth	  Gerlitz	  Budde	  og	  Merethe	  Nordstrøm	  

• Sponsor	  udvalg:	  Jennifer	  Jakobsen	  

Man	  kan	  stadig	  nå	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  de	  enkelte	  udvalg	  hvis	  dette	  skulle	  have	  interesse.	  

	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  d.	  7.	  Januar.	  

	  

	  


