
Bestyrelsesmøde AGR 03-05-2020 
 
Tilstede: Stine Hansen, Jennifer Jakobsen, Sophia Holst Andersen og Laura Bang Madsen 
 

o Rengøring 
- Sine beholder jobbet til 1000 kr. om måneden inkl. Feriepenge og ATP 
- Der bliver lavet kontrakt herpå. 
- Den nye jobbeskrivelse findes under bilag 1. 

 
 

o Stævner 
- Vi afventer fortsat udmelding fra drf omkring hvornår der må afholdes stævner 

igen. 
- Der vil blive undersøgt om muligheden for at afholde to aftenstævner i løbet af 

sommeren, hvis der bliver åbnet op for stævner inden. 
 
 

o Ansøgning af hjælpepakker 
- Der er søgt om hjælpepakke til rideklubben fra DIF. 

 
 

o Arbejdsdag d. 17. Maj 
- Holdes fortsat. 

 
 
 
Ny dato til bestyrelsesmøde 7/6. 
Har man input til emner eller andet man ønsker der skal tages op på bestyrelsesmødet, så 
send det gerne til et af bestyrelsens medlemmer på forhånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilag 1: 
Jobbeskrivelse – Rengøring på AGR 
1x pr uge 

- Rengøring af toiletter (ved stalden og i ridehuset): Skure toiletter, rengør håndvaske, 

feje gulv, pudse spejle og tømme skraldespande. 

- Rengøring af køkken: Tørre bordplader af, rengør håndvask, tørre skabslåger af, 

tømme skraldespand og feje gulv. 

- Gøre køleskab rent: Tørre hylder af og evt. smide mad i køleskabet ud. 

1x hver anden uge 
- Vaske gulv på toiletter og i køkken. 

1x hver anden dag 
- Tjekke toiletpapir og skifte håndklæder på toiletter. 

Løbende 
- Vaske håndklæder, klude og viskestykker. 

- Indkøb af rengøringsartikler. Betales af AGR. Bon afleveres til kassereren. 

 

I forbindelse med stævner og andre arrangementer: 
Dagen før stævne/arrangement 

- Rengøring af toiletter (ved stalden og i ridehuset): Skure toiletter, rengør håndvaske, 

feje gulv, pudse spejle og tømme skraldespande. 

- Rengøring af køkken: Tørre bordplader af, rengør håndvask, tørre skabslåger af, 

tømme skraldespand og feje gulv. 

- Gøre køleskab rent: Tørre hylder af og evt. smide mad i køleskabet ud. 

- Vaske gulv på toiletter og i køkken. 
- Tjekke toiletpapir og skifte håndklæder på toiletter. 

På hver stævne-/arrangementsdag 
- Tjekke toiletpapir og skifte håndklæder på toiletter 2 gange om dagen. 

- Rengøring af toiletter (ved stalden og i ridehuset): Feje gulv og tømme skraldespand. 
- Rengøring af køkken: Tømme skraldespand og feje gulv. 

Efter stævne/arrangement 
- Rengøring af toiletter (ved stalden og i ridehuset): Skure toiletter, rengør håndvaske, 

feje gulv, pudse spejle og tømme skraldespande. 

- Rengøring af køkken: Tørre bordplader af, rengør håndvask, tørre skabslåger af, 

tømme skraldespand og feje gulv. 

- Gøre køleskab rent: Tørre hylder af og evt. smide mad i køleskabet ud. 

- Vaske gulv på toiletter og i køkken. 

- Tjekke toiletpapir og skifte håndklæder på toiletter. 



Løn 
- 1000 kr. pr. måned inkl. Feriepenge og ATP. 


