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Hej Alle medlemmer 
 
Bestyrelsen har lørdag den 22. februar 2020 konstitueret sig som følgende; 
- Formand: Tina Storbugt 
- Næstformand: Anita Riisgaard 
- Kasserer: Heidi Profft Jakobsen 
- Sekretær: Bonnie de Place 
- Bestyrelsesmedlemmer: Freya Madsen, Heidi Brinkbæk og Pia Mygind  
- Suppleanter: Elizabeth Weis Thomasen og Sabrina Elmborg 
 
Bestyrelsens fokus på den korte bane er at få skabt et overblik over udeståender og løse ender samtidig med, at den 
daglige drift for både rideskole og pensionærdel skal varetages - og her har vi heldigvis nogle super gode staldpiger og 
undervisere til at hjælpe os. Herudover skal ny forretningsorden, ændrede vedtægter og ubesvarede henvendelser 
håndteres step-by-step, og vi glæder os til at smøge ærmerne op og tage fat ligesom vi har stærk tro på, at alt nok skal 
løse sig. 
 
Stævne – sæt X i kalenderen 
Vi har stævne allerede den 14. og 15. marts 2020 og planlægningen af dette starter NU. Dvs. der indenfor relativ kort 
tid kommer en udmelding fra Stævneudvalget. 
Vi håber naturligvis, at vi i bedste klubånd får stævneweekenden til at spille max. 
 
Vores udvalg 
Vi har nedsat nedenstående udvalg med hver sin udvalgsformand. Muleposen er nu blevet et underudvalg til Stævne- 
og Sportsudvalget da det for os giver god mening da Stævner og Muleposen som oftest går ’hånd-i-hånd’. 
 
Går du med en lille ’udvalgs-mus’ i maven, så ræk endelig ud til udvalgsformanden, så du kan blive indsluset i 
arbejdet      .  
Vil du hellere vide mere om de forskellige udvalg og deres funktion inden du kaster dig ud i opgaven, så vil de blive 
præsenteret på et medlemsmøde i nær fremtid. 
 
- Drifts- & Personaleudvalget, Formand Anita Riisgaard 
- Stævne- & Sportsudvalget, Formand Freya Madsen 
- Rideskole-, Velfærds- & Juniorudvalget, Formand Anita Riisgaard 
- Kommunikationsudvalget, Formand Bonnie de Place 
- Materiale-, Anlægs & Facilitetsudvalget, Formand Heidi Profft Jakobsen 
- Sponsor- & legatudvalget, Pia Mygind 
 
Den første halve time af bestyrelsesmøderne bliver nu åben for medlemmer 
Med bestyrelsesmødet pr. den 14. april 2020 starter vi med, at den første halve time af hvert bestyrelsesmøde er 
åbent for, at alle medlemmer frit kan møde op og komme med gode ideer og tiltag. 
Således er du velkommen den 14. april mellem kl. 17.00-17.30. 
 
 

 

 


