
 

Bestyrelsesmøde AGR 17-08-2021 

Tilstede: Christina Andersen, Stine Hansen, Anna Ellergaard og Line Lauritsen 

• Stævneevaluering 

o Fortjenester  

▪ Springstævne marts 2021: ~19 000 kr 

▪ Dressurstævne maj 2021: ~5 000 kr 

▪ Dressurstævne juli 2021: ~20 000 kr 

▪ Springstævne juli 2021: ~20 000 kr 

o Hjælpere: 

▪ Cafeteriet: 

• To separate teams → et sælger team, der står for at sælge under stævnet, 

og et indkøbs team, der sørger for, at der er købt ind og gjort klart, med alt 

hvad sælgerne skal bruge. 

• Er det støtteforeningen eller klubben der står for cafeteriet? Hvis det er 

støtteforeningen, så kunne man lave et stregsystem for, når hjælperne 

henter mad – så klubben kan afregne efter stævnet.  

▪ Hjælpermad: 

• Der går ca. 5 000 kr til hjælpermad pr. stævne 

• Kunne aftensmaden evt. bare være noget nemt de fleste dage (gryderet, 

lasagne, spaghetti m. kødsovs etc.) og så en stor middag den sidste dag?  

• Frokost kunne evt. bare være pastasalat, sandwich, eller at smøre sin egen 

håndmad? Så det ikke bliver så omfattende som nu, og det måske bliver 

lidt billigere? 

▪ Udvalg:  

• Stævneudvalget består lige nu af Christina og Casper, da der ikke var ret 

stor opbakning til udvalgsmødet, og det blev aflyst. 

• Er det nødvendigt med et spring- og dressurudvalg? Hvis nogen har lyst til 

at arrangere foredrag, kurser, ect. er de mere end velkomne til at gøre det 

– hvis det bare rundes med bestyrelsen og Casper først.  

o Overvejelser inden næste år: 

▪ Der skal ikke være stævne to uger i træk mere 

▪ Måske kun to stævner om året 

▪ Der skal laves et standard opslag der kan lægges op i facebook-gruppen før hvert 

stævne, der beskriver hvilke faciliteter, der må benyttes og hvornår af opstalderne 

(folde, skridtmaskine, osv.)  

• Idéer til andre indtægtsmuligheder for klubben 

o Et medlem foreslår: flere medlemmer: Dette kunne reklameres ved en stævneaften efter 

koncepetet ”Bliv medlem af klubben og få én eller to starter i en B0-klasse gratis”.  

Forslag modtages fortsat. 

• Klubmesterskab 

o Dato: 

o Cafeterie: Kaffe + kage 

o Spisning efter: Kun hvis der er nogen, der er villige til at arrangere det. 

• Planlægning af næste møde → 13/10-2021 kl 19.00 

 



 


