DAGSORDEN
BESTYRELSES MØDE
Dato: torsdag d. 3. marts 2016 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Afbud: Torben F
1.

Referent: Andreas

Varme, Kaffe & The: Lars

Er der punkter til evt.
 Hvem har punkter til evt. på forhånd?
 Rideholdstider på FB og hjemmeside
 Ungeklub?
 Nordic World Tølt

2.

Andreas

Referat fra sidste møde
 Opfølgning af punkter fra sidst

3.

Lars

Meddelser, post og vigtig information

Formanden (Lars) punkter se neden for:
1. Indkaldelse til klubmøde i DI
Der er klubmøde i DI lørdag d. 12. marts. Lars og
måske Andreas tager ned og hører hvad de har at
sige.
2. Klubtøj? Evt. ny aftale med Gauti
Lars holder møde med Gauti omkring nyt klubtøj,
som vi ikke selv skal sælge, men sælges direkte fra
web. Samarbejde med Haeymay(Bettina).
Tvisturs tøj skal ses som reklametøj, derfor skal
prisen være derefter.
Skal vi overhovedet bruge krudt på klubtøj?
Lars og Bettina undersøger vores muligheder.
3. Ny årsplan for vores bestyrelses møder i 2016 –
samt afvikling af bestyrelses møder – fremover
første torsdag i hver måned.
Bestyrelsen holder møde den sidste torsdag i hver
måned fra ca. 19.00-21.30
4. Andreas tager foto af ny bestyrelses medlemmer
samt sætter dem ind i brug af onedrive, dropbox,
hjemmesiden samt facebook mv.
5. Ref. fra møde med Majken og Theresa
1. Skal bestyrelsen evt. holde møde med alle

stævneudvalg om fremtidsvisioner og
samarbejde
Bestyrelsen er åbne for at have et
vidensdelingsmøde mellem stævneudvalgene.
6. Skal vi holde visionsdag i bestyrelsen
Bestyrelsen overvejer indtil næste møde, om vi har
behov for en visionsdag.
Budget (Information)
 Økonomi status
Overskuddet fra fastelavnsstævnet er gået til
udstyr til ponygames i form af kegler mm.
 Kommende udgifter
 Godkendelse til indkøb/vedligehold mv.
 Status på medlemsliste og Lisas orangebog?
Vibeke samler op på medlemmerne

4.

Vibeke

5.

Alle

Nyt fra alle udvalg –
Hvordan laver vi den kontakt fremover?
 Stævne- udvalg
 Kursus-udvalg
Sus kommer i udvalget på websiden.
Sus opfordrer til at kursusudvalget holder flere
møder, for at koordinere kurserne bedre.
 Facilitets-udvalg
Skal vi udvide sekretariat v. ny bane?
Vi bygger ikke til. Vi indretter det gamle
speakerhus fremvisning af præmier.
 Tur-udvalg
 Junior/unge-udvalg
 Pinse-udvalg
 Web-udvalg
 Alrid-udvalg
Christina Munkholm vil gerne i Alrid-udvalget.
 DI-udvalg
 Tøj-udvalg
 Avls-udvalg

6.

Lars/Andreas

7.

Theresa

8.

Lars

Renovering af Pasbane
 Pris 43750 kr. inklusiv moms
 Skal vi gøre det eller ?
Bestyrelsen godkender et maksimumbeløb på 40.000
kroner for en pasbane som står klar til brug.
Pinsestævne Theresa deltager fra kl. ca. 20
 Info om afvikling af årets stævne
Sponsor aftaler
 Nye aftaler Gauti og Skaga
Lars arbejder på sponsoraftale med Gauti og Skaga.
 Lise og Lars laver udvalg og udarbejder en
fremtidsplan for Tvisturs sponsor aftaler

9.

Alle

Klubaften fredag d. 4 kl. 19
 Dagsorden/indhold
Præsentation af de store arrangementer
Græsslåningsplan
Fremlægning af facilitetsudvalget planer for 2016
Kommende små arrangementer


10.

Alle

11.

Andreas

Hvem deltager fra bestyrelsen
Lars
Andreas
Henriette: Handler kage, chips
Vibeke A
Bettina
Eventuelt
 Andreas sætter plan over rideholdene på hjemmesiden
 Ungeklub: fast mødedag en gang om måneden,
fællesspisning, hygge, ryste vores unge sammen,
inddrage de store piger i arrangering
 WT i Gigantium tager vi næste gang
Godkendelse af referat fra i aften
 Oplæsning og godkendelse

Næste bestyrelses møde:
Torsdag d. 7. april 2016 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Vibeke A

