BESTYRELSESMØDE
Tirsdag 9. april 2019 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The:

Referent: Lise-Lotte
Afbud: Henriette, Vibe,
Charlotte

Sted: Hos Lærke Andersen
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Ordstyrer
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Formand Lærke

Er der punkter til evt.
• Ingen punkter
Klubdag 24. marts
• Klubtøj blev promoveret, og der hænger nu et lille opslag
omkring klubpris på tavlen ind til Lisa.
§ Mette Langkilde overtager denne post
• Turudvalg: Lærke og Lise-Lotte, men der mangler lidt flere.
Lærke arrangerer sushiridetur med Anni Randers, og LiseLotte har oprettet en ridegruppe på Messenger.
• Avlsudvalg: Lærke Andersen, Malene Høj og Mette
Langkilde - 2 arrangementer, et med Rasmus og John Siiger
og følshow
• Kursusudvalg: Vibe Munk og hjælper Charlotte
Vestergaard. Der er mange ønsker, og Vibe er i gang: Bl.a.
horsemanship med Jonas, kursus med Rasmus, paskursus
med Rasmus
• Junior-/ungeudvalg: Charlotte Vestergaard, Anne Line,
Bettina Berndt og Vibeke Damkier. Har drøftet mulighed for
et J/U Team med fokus på at skabe gode rammer for træning
og deltagelse til stævner. Nogle af ungerne vil gerne tjene
lidt penge hertil bl.a. via sadelpudsning, som Vibe har
fundet en sponsor til via Denwax læderpleje (de begynder
den kommende weekend).
• Bixen. Påskestævnet er aflyst, men Lærke har snakket med
Vibeke Andersen om, at vi skal prøve at få stablet et
team/Bix-udvalg sammen, hvor der fx er en tovholder på
hver stævnedag, som sikrer, at tingene glider.
• Lærke inviterer udvalgte personer til at blive medlemmer af
et Bix-udvalg og foreslår, at alle mødes på NR søndag den
14. april kl. 11 for at etablere gruppen.
§ Lærke foreslår at få købt et nyt komfur, da det
nuværende ikke varmer rigtigt. Det er 8-9 år gammel
og var brugt
§ Ny kaffemaskine da en af de nuværende ikke
fungerer
§ Lærke hører kasserer Henriette, om der er penge på
budgettet til at indkøbe ovenstående.
• Temaaften: Vibe foreslår temaaftner hen over vinteren, så vi
mødes, fx til foredrag.
• Vibe har stafetten.
• Brochure om medlemskab af Tvistur: Charlotte og Lærke
laver en i samarbejde med Lisa
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Formand Lærke

Opfølgning fra sidste møde
• Søren Rauff er i gang med vandtank til vanding af
ovalbanen
• Victoria er blevet spurgt, om hun vil stå for at klippe heste,
og det vil hun gerne
• John Siiger har fået at vide, at han gerne må hænge seddel
op om buskrydning af marker
Kasserer Henriette Regneark til stævneafregning
• Revisoren har udarbejdet et regneark, som vi skal bruge
ifbm. afholdelse af stævner
• Der var kun et punkt i arket, som bestyrelsen fandt
irrelevant: ’Leje af baner’ (under Udgifter). Kasserer
Henriette tjekker arket efterfølgende.
Referent
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

