BESTYRELSESMØDE
Tirsdag. 7. januar 2020 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The: Charlotte

1.

Ordstyrer

2.

Formand Lærke

3.

Formand Lærke

Referent: Lise-Lotte
Afbud: Vibe

Er der punkter til evt.
• Pasbanen
• Der kommer en entreprenør i januar og giver tilbud. Han kan
også gå i gang umiddelbart efter, hvis vi accepterer
tilbuddet.
•
Opfølgninger fra sidst:
• Juleafslutning: ud af 120 juleposer, blev ca. 110 delt ud.
• Et hyggeligt arrangement.
• Snakken med Lisa (Charlotte har talt med Lisa)
§ Kontrakten
§ Lisa påtager sig ansvaret for den gamle ovalbane,
mod at Tvistur tager ansvar for pasbanen. Vi taler
med Andreas om vedligehold. Til gengæld giver Lisa
de 2 meter, som anlægget skal udvides med i
bredden (grøft)
§ Ridehustider
§ Det sene onsdagshold lægges sammen med
torsdagsholdet, så der kun er aftenhold mandag,
tirsdag og torsdag
§ Undervisning
§ Der må gerne komme eksterne undervisere (fx
Amalie, Emilie, Anne Line og Pernille), hvis vi
organiserer det, og det foregår i ydertimerne (fx 1519 søndag, efter 21 i hverdagen, lørdag 8-10) i
vinterhalvåret. Om sommeren kan det være mere frit.
§ Anne og Jonas er blevet spurgt om, hvad de kan
tilbyde i det daglige (fx enetimer) og andre
aktiviteter af større omfang. Det er de ikke helt
afklaret om. Charlotte har aftalt opfølgende møde
torsdag den 16. januar
Generalforsamling 2020
• Dato: 7. februar 2020 kl. 19 (aftensmad kl. 18)???
• Vi serverer smørrebrød kl. 18 til alle tilmeldte. Charlotte
bestiller via Bilkas hjemmeside.
• Lærke sender indkaldelse ud senest to uger inden (24.
januar)
• Valg af bestyrelse?
§ Hvem genopstiller? På valg er Henriette, Mette og
Vibe
o Stiller ikke op: Henriette og Vibe
o Mette genopstiller.

Forslag til bestyrelsen?
o Anne Line
o Vibeke Andersen
Forslag til ordstyrer?
§ Jens Mortensen kommer som ordstyrer
Stemmeprocedure?
§ 2 stemmetællere
§ 3 forskellige farvesedler ved valg af tre
medlemmer (post its)
§ der skal skrives lige så mange navne på
stemmesedlen, som der skal vælges ind
Hvad gør vi med medlemmers forslag? Skal vi anmode om
dem før eller efter indkaldelse
Vi anmoder om forslag inden udsendelse af indkaldelse.
Frist: 20. januar 2020. Lise-Lotte lægger besked ud på
hjemmesiden om, at forslag sendes til formanden.
Indkaldelse udsendes 24. januar 2020, 14 dage før
generalforsamlingen.
Praktiske opgaver (vi mødes kl. 17 på dagen)
§ Praktisk forberedelse
§ Der skal tjekkes, om der er service og bestik. LiseLotte køber ind.
§ Klargøre dagsorden, powerpoint mm.
§ Formand Lærke klargører og medbringer computer.
Andreas skal sikre, at systemet virker.
§ Andet?
§ Der skal laves kaffe og te. Lise-Lotte tjekker
beholdning og supplerer efter behov.
§ Der skal købes øl og vand. Købes på dagen.
§ Sygdom på NR – hvordan forholder vi os?
§ Vi skal understrege, at karantænereglerne skal
overholdes
§ Vi håber at kunne sige, at staldene er desinficeret
inden generalforsamlingen.
§

•
•

•
•

•

4.

Ønsker fra udvalg til budget:
• Facilitetsudvalg: ønske om 5000 til et nyt slæb til banerne –
Andreas ved godt at pasbane fylder meget og det er også kun
hvis der er luft til det.
• Lærke undersøger, hvornår der sidst er betalt for slæb, inden
vi tager stilling
• Junior/unge udvalg: en ide om et udviklingsforløb
Kære bestyrelse
Som en del af junior/unge udvalget har Bettina og jeg
tænkt på om det var en idé, at Tvistur "red" med på
bølgen og oprettede et forløb for Tvisturs junior/unge.
Jeg tænker det skal være et udviklingsforløb som afvikles
over efterår/vinter 2020/2021 - og et forløb man
komitter sig til, så alle deltagere er med alle gange der er
samling.
Jeg har talt lidt med Pernille Lyager om det kunne være

et forløb hun er interesseret i at være en del af.
Præcis hvordan forløbet skal sammensættes vil jeg,
Bettina og Pernille sætte os sammen og brainstorme på.
Men jeg vil spørge om det er noget Tvistur bakker op om
og og kan der på nogen måde bliver tale om nogen form
for økonomisk tilskud og eller evt. sponsorering af nogle
flotte jakker mm til teamet, naturligvis med Tvistur logo
på?
•
•
5.

Kasserer
Henriette S.
Christensen

6.

Referent

Mange hilsner Vibeke Damkier
Tvistur vil ikke støtte et eliteforløb, men et forløb for alle.
Der skal være plads til alle, der har lyst. Charlotte vil gerne
deltage i brainstormingen.
Vi ønsker ikke at give penge til jakker for at undgå at lave et
A og B hold blandt junior-/ungeryttere.

•
Økonomistatus
• Status på økonomi:
§ Økonomiafslutning + budget 2020
§ Der er kommet regninger for pinsestævnet, som
endnu ikke er bogført. Med de ca. kr. 120.000, det
har givet, og udgifter til Lisa og Anne/Jonas (for
el), er status ca. kr. 143.000
§ Regnskabet afsluttes den 31.12.2019
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

