
Bestyrelsesmøde	  AGR	  d.	  23/2-‐20	  

Deltagere:	  Stine	  Hansen,	  Ghita	  Bøgetoft	  Johannessen,	  Lykke	  Reichert,	  Luise	  Durow	  og	  

Jennifer	  Jakobsen.	  

	  

Fordeling	  af	  ansvarsområder:	  

• Det	  aftales	  i	  den	  nye	  bestyrelse	  at	  vi	  forsøger	  at	  dele	  ansvarsområderne	  ud	  imellem	  os.	  

Dette	  skal	  også	  være	  med	  til	  at	  gøre	  det	  nemmere	  for	  rideklubbens	  medlemmer	  at	  vide	  

hvem	  man	  kan	  tage	  kontakt	  til.	  Navne	  og	  mailadresser	  på	  bestyrelsens	  medlemmer	  

kommer	  snarest	  på	  hjemmesiden.	  

o Stævne-‐,	  dressur-‐,	  spring-‐	  og	  cafeterieudvalgene	  kan	  kontakte	  Lykke	  ved	  

spørgsmål.	  

o Arrangementer	  på	  AGR	  står	  Ghita	  for.	  

o Kontakten	  mellem	  bestyrelsen	  og	  underviserne	  på	  AGR	  går	  gennem	  Lykke	  og	  

Ghita.	  

o Samarbejdet	  mellem	  bestyrelsen	  og	  Casper	  går	  gennem	  Lykke	  og	  Jennifer.	  

	  

Overdragelse	  af	  kassereposten:	  

• Stine	  og	  Ghita	  vil	  fremadrettet	  komme	  til	  at	  samarbejde	  om	  kassereposten.	  De	  vil	  

overtage	  posten	  fra	  Stine	  Rasmussen,	  så	  snart	  som	  det	  er	  muligt.	  Fremadrettet	  vil	  det	  

være	  både	  Stine	  og	  Ghita	  der	  vil	  være	  kontaktpersoner	  i	  forholdet	  til	  regninger	  osv.	  

	  

Diverse	  papirer:	  	  

• Der	  indhentes	  børneattester	  på	  alle	  bestyrelsens	  medlemmer.	  

• De	  nye	  bestyrelsesmedlemmer	  overtager	  mailadresserne	  fra	  de	  tidligere	  medlemmer,	  

disse	  kommer	  på	  hjemmesiden	  snarest.	  

	  

Arbejdsdag:	  

• Vi	  afholder	  arbejdsdag	  søndag	  d.	  19/4,	  så	  vi	  kan	  blive	  klar	  til	  forårets	  stævner.	  

Tilmeldingsliste	  bliver	  hængt	  op	  i	  stalden	  senere.	  



	  

Stævner:	  

• Vi	  glæder	  os	  til	  forårets	  stævner	  og	  håber	  på	  at	  alle	  vil	  give	  en	  hånd	  med.	  Der	  bliver	  

hængt	  hjælperlister	  op	  i	  stalden	  på	  samme	  måde	  som	  de	  forgående	  år.	  Luise	  og	  

Lisbeth	  er	  i	  fællesskab	  ansvarlige	  for	  cafeteriet	  til	  de	  to	  første	  stævner.	  

	  

Andet:	  

• Sodavandssalget	  fortsætter	  uændret.	  

• Ghita	  og	  Bjarne	  arbejder	  på	  at	  finde	  skamler	  til	  udendørsbanerne.	  

• De	  resterende	  forslag	  fra	  generalforsamlingen	  vil	  blive	  taget	  op	  på	  de	  efterfølgende	  

bestyrelsesmøder.	  

• Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  d.	  29/3	  

	  


