Referat klubaften d. 10.03.2017
Deltagende fra bestyrelsen: Formand Lars Pedersen, Næstformand Andreas Hejndorf, Kassér Vibeke
Andersen, Bestyrelsesmedlemmer Lærke Andersen, Henriette Mallin, Susan Dalquist, og Lise Lotte
Holmgreen, samt suppleant Amalie Tangsgaard.
Ordstyrer: Formand Lars Pedersen
Referent: Bestyrelses medlem Henriette Mallin
Antal deltagere: ca. 60 pers.
Velkomst:
Formand Lars Pedersen byder velkommen.
Vi er pt. Den største klub under Di med 450 antal medlemmer.
Lars Pedersen præsentere dagsorden, der lyder som følger:
Dagsorden:
-

Velkomst ved formand Lars Pedersen
Præsentation af bestyrelsen anno 2017
Præsentation af foreningens arbejde og formål
Arrangementsafholdelse

Bestyrelsen:
Den nye bestyrelses har konstitueret sig:
Formand: Lars Pedersen
Næst formand: Andreas Hejndorf
Kassér: Vibeke Andersen
Bestyrelsesmedlemmer: Susan Dalquist, Henriette Mallin, Lærke Andersen, Lise Lotte Holmgreen.
Suppleanter: Amalie Tangsgaard, Elisabeth Vestergaard
Foreningen:
Hovedarbejdet for bestyrelsen er den overordnede drift af foreningen, herunder kontakt til kommunen,
økonomi styring, samarbejde med Lisa og div. Andre administrative opgaver.
Bestyrelsen har et ønske om at få et tættere samarbejde med udvalgene. Vi vil gerne rekruttere flere
medlemmer til disse. Vi har fastlagt en årskalender for 2017, som er tilgængelig på Tvisturs hjemmeside.
Alle bestyrelsesmøder er åbne, alle medlemmer er velkomne til at deltage.
Arrangementsafholdelse:

Der uddeles en folder med vejledning til afholdelse af arrangement, denne kan også findes på Tvisturs
hjemmeside.
Udvalg:
Der er under Tvistur nedsat en række udvalg, hvert udvalg har sin egen formand, som også er kontakt
person vedr. aktiviteter under udvalget.
Bestyrelsen ønsker at udvalgene afholde 1-2 møder årligt, hvor de indbyrdes kan aftale kalender for det
kommende år. Samt andre planer.
Stævne udvalg:
Udvalgets formål er afholdelse af stævner på DRL, WRL og hygge plan.
-

Påske, Pinse, Klub, Alrid, Ministævne

Formand: Andreas Hejndorf
Kursus udvalg:
Udvalgets formål er at arrangere kurser, med bred variation.
Formand: Sus Vendelbo
Facilitets udvalg:
Udvalgets formål er at vedligeholde, renovere og nyanskaffe faciliteter under Tvistur.
Formand: Lars Pedersen
Junior/ unge udvalg:
Udvalgets formål er at afholde arrangementer for, og generelt tilgodese interesser for gruppen af juniorer
og unge i Tvistur
Formand: Lars Pedersen
Tøjudvalg:
Udvalgets formål er at stå for klubtøj, dette præsenteres nærmere senere.
Formand: Lars Pedersen
Avls udvalg:
Formand: Hans Houmøller
Udvalget har følgende arrangementer i støbeskeen.
-

John Siiger fortæller som bygningsbedømmelse, samt bedømmer heste. Forår 2017
Rasmus Møller fortæller om kåring,
Stutteri besøg
Rolf Olsen holder foredrag for nørderne 

Turudvalg:

Formand: Lise Lotte Holmgreen
Lærke Andersen og Lise Lotte Holmgreen arbejder med lokale ture.
Vibeke Damkier arbejder på at arrangere en tur til Krobækgaard på Læsø omkring sep. 2017
Lisa Møller Hansen stiller forslag til at turene også kan foregå uden hest.

Der stilles forslag til oprettelse af et senior udvalg.
DM 2017 i Herning:
Tvistur skal i samarbejde med DI’s sports komité arrangere DM 2017 i Herning. Tvistur bliver primus motor
på sports konkurrencen, hvor DI´s sports komité er primus motor på Gædingakeppni. Andreas Hejndorf er
hovedarrangør for Tvistur i samarbejde med Henriette Mallin, hvis der er medlemmer der har interesse i at
være med, eller komme og hjælpe rettes henvendelse til Andreas Hejndorf pr. mail andreas@tvistur.dk
Der vil i medio maj blive afholdt er informationsmøde hvor vi vil præsentere nærmere, indbydelse kommer
senere.
Græsslåningsplan:
Facilitetsudvalget søger folk til hjælp med græsslåning.
Ugerne 21-39.
Planen bliver lagt ud på hjemmesiden, hvor man kan byde ind hvis man har tid og lyst.
Hans Houmøller ønsker at markører for mål på banen bliver fremhævet igen.
Torben Zigler foreslår at der markeres med fliser så slåning af græs bliver nemmere.

Projekt: renovering af ridehus:
Ridehuset skal renoveres over en 2-3årig periode.
Der vil bla. Komme:
-

Nyt lydanlæg
Tribuner
Orden på spring-materiale
Maling af ridehus
Rep. Af barrierer
Maling af spær
Nyt lys
Spejle
Beklædning af gavle

Begrøningsprojekt
Nanna Tøttrup stiller forslag om et beplantningsudvalg

Formålet med dette udvalg er at få udenoms arealerne op på niveau med den nye ovalbane og skabe
ramme på en enkelt og stilistisk måde. Udvalgets beplantningsvalg skal sikre at de efte rfølgende
driftsomkostninger er minimale for klubben, både økonomisk og tidsmæssigt.
Arbejdet i udvalget skal ende ud i:
-

Plante- etableringsplan
Planteliste
Driftsplan
Budget

Ved interesse rettes henvendelse til Nanna Tøttrup eller Lars Pedersen på lars@tvistur.dk

Udvalget er åbent for medlemmer.

Tøgudvalg:
Samarbejdet med Hjallerup Maskinforretning er ophørt.
Der er indgået nyt samarbejde med Gauti rideudstyr, denne løsning betyder at vi kan bestille klubtøj over
nettet, og dermed spare vi udgifter på indkøb og opmagasinering af lager. Tvisturs klubtøj bliver
tilgængeligt på deres hjemmeside med vores logo.
Der vi blive informeret nærmere om dette på Tvisturs hjemmeside når aftalen træder i kraft.
Sponsorer:
Der er i 2017 indgået nye sponsor aftaler. Der ligger en lister med alle sponsorer på Tvisturs hjemmeside.
Vi har pt. Indhentet ca. 30.000 kr. i sponsorater.
Brainstorm:
-

Lisa Møller Hansen: Halvårlig kalender med aktiviteter skal gerne ophænges på rideskolen (på
karton)
Lisa Møller Hansen: Plakat med bestyrelsesmedlems information, samt udvalgs formænd.
Der stilles ønske om 1-dags kurser, hun ønsker ideer til hvilke undervisere?
Lisa Møller Hansen: Astrid Schou er interesseret i at afholde kurser.
Lisa Møller Hansen: Gædingafimi (dressur), kurser og stævner kunne have interesse, Astrid Schou
kan undervise og dømme evt. i samarbejde med Eyo.
Lisa Møller Hansen: Meditations ture (Mindfulness)
Der stilles forslag om miljø træning, på faste tidspunkter (med redskaber)

Brainstorm faciliteter:
Er der planer for den lille ovalbane? Der er et ønske om en fast dressur bane på den gaml e bane, samt et
bedre underlag?
Svar: Lisa vil ikke have hegn på den gamle bane, da dette begrænser brugen af banen. Der kunne være
mulighed for en fast bund på arealet.

Der er bred enighed om at vi mangler en anden bane, når ridehuset er fyldt.
Luftning af heste på den gamle bane? Der ønskes at der er faste regler om luftning af heste på den gamle
bane, da det er svært at ride med løse heste omkring sig.
Svar: Det kan ikke lade sig gøre at lufte heste mindre end der bliver gjort nu. Der tages hensyn.
OBS: Der må ikke gå løse heste i ridehuset
Grusvejen kan ikke repareres før det bliver tørt.
Kommunen er forpligtet til at vedligeholde vejen fra Rasmus til SP Jensen, de kan evt. kontaktes vedr.
levering af grus.
På Aalborg kommunes hjemmeside kan der findes plantegninger over ”det nye Flødal”.
Der ønskes Vaskeplads, eller vandspiltov.

Evt:
-

Folk skal være bedre til at rydde op efter sig selv.
Tag venligst hensyn og lad være med at fodre jeres heste alle steder, særligt hø. Fodring kan evt.
begrænses til spiltovsstalden.
Barbara er ved at handle ind til Biksen til Pinsen, må hun købe økologisk eller skal det give
overskud? – som udgangspunkt skal biksen give et overskud til stævnerne.

