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Tilstede: Lene Andersen, Rikke Bach og Martin Holfelt 

 

Referent: Rikke Bach 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Nye kandidater til bestyrelsen/formandsposten - rekrutterings-strategi 

3. Klubtrøjer: Ridelejr T-shirts og Klubmesterskabstrøjer 2019 

Se bilag 

4. Klubmesterpokaler – indgravering 2019 

5. Årshjul 

Se bilag 

6. Fordeling af arbejdsopgaver i klubben: 

a. E-mail 

b. Hjemmeside 

c. Facebook (flere administratorer?) 

d. Klubbens fysiske postkasse 

e. Klubtrøjer 

f. Stævneudvalg 

Propositioner, starttider, dommer, hjælperlister, rosetter, pokaler m.m. 

g. Stævnefotograf 

h. Caféen 

i. Sponsorudvalg 

j. Aktivitetsudvalg (jul, fastelavn, Roskilde Dyrskue osv.) 

7. Kommende arrangementer: 

a. Sankt Hans 

b. Ridelejr 

8. Hvordan går det med indbetalingen til kontingent 1.halvår 2019? 

9. Dato for stævne i september 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde 

11. Eventuelt 

a. Profilfoto af bestyrelsesmedlemmer på hjemmeside? 
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1. Godkendelse af referat fra sidst. 

Referat godkendt. 

 

2. Nye kandidater til bestyrelsen/formandsposten - rekrutterings-strategi. 

Rikke skriver et nyhedsbrev med en opfordring til at melde sig på banen i forhold til 

klubarbejdet. 

 

3. Klubtrøjer: Ridelejr T-shirts og Klubmesterskabstrøjer 2019. 

Se bilag. 

Alle ridelejr-deltager får en ridelejr t-shirt. Rikke sender en mail ud til deltagerne, for at få 

oplyst størrelse på t-shirt. Trøjerne bestilles hos www.trykpåtrøjer.dk. 

Klubmestertrøjerne bestilles i samme omgang. 

 

4. Klubmesterpokaler – indgravering 2019. 

Lene sørger for at få sendt pokalerne til indgravering, så snart de er blevet afleveret på 

rideskolen. 

 

5. Årshjul. 

Se bilag. Årshjulet blev godkendt. 

 

6. Fordeling af arbejdsopgaver i klubben: 

Se bilag. Punktet udsættes til næste møde. 

 

7. Kommende arrangementer: 

a. Sankt Hans aften 

Rikke laver et tilmeldingsopslag ud fra følgende informationer: 

▪ Tilmelding navn + antal personer 

▪ Pris for maden 50 kr. (Mobilepay på dagen) 

▪ Start tidspunkt kl.17.30 

▪ Bålet tændes kl. 19.30 

▪ Medbring selv drikkevarer. 

Vi vil spørge Jesper Nymark Pedersen om han eventuelt vil stå for sodavands salg, 

hvor overskuddet går til klubben. 

 

b. Ridelejr 

Der er p.t. 15 tilmeldte. 

 

http://www.trykpåtrøjer.dk/


 JÆGERSPRIS EQUESTRIAN TEAM 
Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2019 

Side 3 af 5 
 

8. Hvordan går det med indbetalingen til kontingent 1.halvår 2019? 

Der er p.t. 13 medlemmer der ikke har betalt. 

 

9. Dato for stævne i september 

Lørdag d.7. eller d.21.septemper 

 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde 

D. 14. august kl.18.00 

 

11. Eventuelt 

a. Profilfoto af bestyrelsesmedlemmer på hjemmeside? 

Det blev vedtaget, at det er en god idé med foto af bestyrelsen på hjemmesiden. 
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BILAG - Klubtrøjer 

www.trykpåtrøjer.dk 

Éngangsbeløb for oprettelse af logo til tryk: 375 kr. 

• Klubmesterskabstrøjer, sweatshirt, med tekst + JET logo: 312,50 kr. pr. stk. 

• Almindelig klub sweatshirt med JET logo: 196,25 kr. pr. stk. (ved bestilling på 10) 

• Almindelig klub T-shirt med JET logo: 103,75 kr. pr. stk. (ved bestilling på 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trykpåtrøjer.dk/
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BILAG - Årshjul 

Januar • Regnskab afleveres til revision 

• Ansøge om tilskud fra Kommunen 

• Bestyrelsesmøde 

• Indkalde til Ordinær generalforsamling. Opslag på opslagstavle + hjemmeside 

Februar • Ordinær Generalforsamling afholdes inden udgangen af februar. 

• Fastelavnsstævne 

• Påmindelser sendes ud for kontingentbetaling 1. halvår 

Marts •  

April • Bestyrelsesmøde 

Maj • Forårsstævne (Klubmesterskab) 

Juni • Sankt Hans d. 23. juni 

• Ridelejr (uge 27) 

Juli • Sommerferie 

August • Bestyrelsesmøde 

• Påmindelser sendes ud for kontingentbetaling 2. halvår 

September • Efterårsstævne 

Oktober •  

November • Bestyrelsesmøde 

December • Julestævne 

• Klippeklistre/pynte juletræ arrangement 

 

 


