BESTYRELSESMØDE
Torsdag. 14. november 2019 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Lise-Lotte
Varme, Kaffe & The:
Afbud: Vibe
Sted: Nordjysk Ridecenter (ingen varme L )
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
•
Opfølgninger fra sidst:
Formand Lærke
• DI `s generalforsamling – hvem repræsenterer Tvistur
§ Andreas tager derned. DI har fået besked.
• Klubtøj:
§ Noget nyt om tøj?
§ Der arbejdes på at få link til HMF til at virke. Og så
kommer der formodentlig t-shirts i foråret med tryk.
Mette henter klubtøj, så det er klar til Halloweenstævnet. Mette foreslår også opslag på Tvisturs
hjemmeside og FB-side om salg af tøj til julegaver.
§ Klubtøj til bestyrelsen?
§ Bestyrelsen får klubtøj (jakke eller trøje) for arbejdet
i bestyrelsen.
•
Bestyrelsesmedlem Pinsestævneudvalg
Charlotte
• Intet påskestævne i 2020, men til gengæld et stævne første
weekend i maj, og 20. juni (én dag) samt pinsestævne.
• Indtægterne fra pinsestævnet gør det muligt at finansiere nyt
toplag på pasbanen (så vi kan holde WR stævner)
• Tilbud indhentes fra Kristian Rytter, som også etablerede
den i sin tid (Andreas)
• Andreas spørger Marie Louises mor, om hun vil stå for
regnskabet, så der kommer styr på den del
• Udvalget mødes med bestyrelsen i starten af april og snakker
planlægning af pinsestævnet
Juleafslutning den 8. december
Formand Lærke
• Der skal laves slikposer, ca. 100 stk.
• Vibeke Andersen bestiller slikposer hos købmanden i
Godthåb
• Juletræ sættes op og pyntes (Lisa eller os - vi skal lige
forhøre os)
• Lærke spørger Jonas, om han vil være julemand
• Biksen - indkøb af æbleskiver, glögg, saft osv.
• Vibeke sørger for indkøb
• Musik til sangen: Nogen, der kender, som kender nogen
• Charlotte spørger Wilma, om hun vil spille
• Hvem kan komme?
•
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Formand Lærke

Lærke, Charlotte, Mette

Generalforsamling 2020
• Dato:

•
•

•
•
•

•

Fredag den 7. februar kl. 18 m/spisning (snitter/håndmadder)
Valg af bestyrelse?
§ Hvem genopstiller?
§ På valg er: Henriette, Mette L., Vibe
§ Mette stiller op. Vibe og Henriette stiller ikke op.
Forslag til bestyrelsen?
§ Vibeke Andersen vil muligvis gerne være suppleant
Forslag til ordstyrer?
§ Jens Mortensen
§ Lærke spørger ham.
Stemmeprocedure?
§ 2 stemmetællere
§ 3 forskellige farvesedler ved valg af tre medlemmer
§ der skal skrives lige så mange navne på
stemmesedlen, som der skal vælges ind
Praktiske opgaver:
§ Mad
§ Praktisk forberedelse
§ Klargøre dagsorden, powerpoint mm. (næste
bestyrelsesmøde
§ Andet?
§
§

Regnskab og budget skal foreligge senest 8 dage før
generalforsamling.
Lærke kontakter udvalg på den nye FB-side inden næste
møde mhp. ønsker til aktiviteter og indkøb i 2020
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Kasserer
Henriette S.
Christensen
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Bestyrelsesmedlem Påskønnelse af vores sponsorer:
Mette Langkilde
• Skal vi sende julekort?
• Lise-Lotte laver forslag til pdf, som kan sendes til
sponsorerne og lægges ud på Tvisturs FB-side
• Kan man købe en annoncerubrik på hjemmesiden fx salg af
hø (forslag fra John Siiger)
• Vi foreslår i stedet, at tekst lægges op på opstaldersiden og
Tvisturs FB-side
•
Bestyrelsesmedlem Lejekontrakt
Charlotte
• Ridehus – nyt tag om 3-5 år
• Tvistur skal ikke betale for nyt tag. Det er NRs ansvar
• Punkter
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Økonomistatus
• Status på økonomi:
• HMF har indbetalt sølvsponsorat. Lise-Lotte sender
sponsorbevis
• På Tvisturs konto står der kr. 110.769
• Økonomiafslutning + budget 2020
§ Regnskabet afsluttes den 31.12.2019
§ Henriette og Lærke holder et møde med revisoren inden
bestyrelsesmødet i januar.
§ Regnskab for pinsestævne og andre aktiviteter i 2019 skal
foreligge inden. Charlotte aftaler aflevering med Theresa
omkring 1. søndag i advent og senest 6. december.
§ Printer skal indkøbes til kassereren.

•
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Lærke, Charlotte og Lise-Lotte gennemgår kontrakterne og
fremlægger et forslag for bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Undervisning – privat
Charlotte
• Charlotte har talt med Lisa om muligheden for, at
eneundervisning kan foregå i ydertiderne fx lørdag
formiddag eller søndag eftermiddag.
• Charlotte taler med Lisa om mere klare rammer og åbenhed
omkring privatundervisning
Alle
Eventuelt
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Referent
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Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

