
Bestyrelsesmøde AGR 29-03-2020 

Deltagere: Jennifer Jakobsen, Stine Hansen, Sophia Holst Andersen, Lykke Reichert, Laura Bang 

Madsen og Casper Rasmussen. 

 

Ridehuskort/baneleje: 

• Der er blevet lavet ændringer i priserne og reglerne for ridehuskort/baneleje på AGR. De 

nye priser er som følgende: 

- Baneleje i forbindelse med undervisning for medlemmer: 80 kr pr. gang. 

- Baneleje i forbindelse med undervisning for ikke-medlemmer (ved prøvetime): 120 kr 

pr. gang. 

- Baneleje, månedskort: 800 kr pr. måned. 

• Betaling for månedskort skal ske forud. 

• Det er ikke længere muligt at købe endagskort til banerne hvis ikke det er i forbindelse med 

undervisning. 

Regler i ridehus: 

• Husk ingen løse heste i ridehuset. Ønskes hesten løs skal foldene eller rotunden bruges. 

• Ingen trækken med heste i ridehuset. Derudover skal man generelt huske at tage hensyn til 

ridende ryttere, når man trækker med hesten på banerne. Træk der hvor man er mindst til 

gene. 

• Ingen longering i ridehuset, når der er andre ryttere tilstede. Derudover bør longering i 

ridehuset kun ske i begrænset omfang. 

• Der vil blive lavet en seddel med reglerne for ridning i ridehuset og blive hængt op. 

Undervisning under Corona: 

• Imens ridehuset er lukket, foregår al undervisning udenfor. 

• Det er underviserne der står for at melde eventuelle ændrede tider ud i forbindelse med 

dette. 

Undervisning: 

• Ved overgangen til det nye lønsystem sidste år er der sket en fejl vedr. feriepenge til 

underviserne. Undervisningen har derfor i denne periode kørt med underskud for klubben. 

Denne fejl er dog blevet rettet nu. 

Rengøring: 

• Der arbejdes på en ændring i rengøringsplanen og i aftalen herom. Den nye aftale vil være 

gældende fra 1/5 2020. 



Arbejdsdag: 

• Der vil blive arrangeret fællesspisning om aftenen i forbindelse med arbejdsdag. 

• Indtil videre holdes der fast i datoen 19/4, men der vil blive lavet en status efter påske om 

hvorvidt dette stadig er muligt. 

Skammel til udendørsbanerne: 

• Der arbejdes på at finde en mere holdbar skammel, der kan stå permanent på 

udendørsbanerne. 

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 13-04-2020. 

Har man input eller forslag til emner bestyrelsen skal tage op til næste bestyrelsesmøde, så er man 

velkommen til at sende en mail eller besked til os med disse. 


