DAGSORDEN
BESTYRELSES MØDE
Dato: mandag d. 4. maj 2015 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Referent: Torben F Varme, Kaffe & The: Anni
Afbud: Torben Z og Andreas kommer senere
1.

Siden sidst!!!
 Fortæl en lille og kort historie fra hverdagen, en
oplevelse, eller hvad du går om tumler med i Tvistur som
bestyrelses medlem

2.

Torben F

Referat fra sidste møde
 Opfølgning af punkter fra sidst
Læs arrangementsguiden igennem alle. (link på FB til
Onedrive.)

3.

Alle

Meddelser, post og vigtig information

Formanden (Lars)
Nøgler: nogen der magler? Nej, bortset fra Bettes. Torben laver
5 nye til Lisa, Torben, Bette.
Lars sorterer hård i de mails han får.

4.

Vibeke

Budget (Information)
 Økonomi status 65.153 kr. på konto lige nu
 Pinseudvalg har fået et tilskud på ca. 15.876
 22.311 var overskudet til påskestævne. Ca. 2000 var bix.
 Anskaffelser budgetteret 30.000, brugt 17.000
 Budget for 2015
 Kommende udgifter, sand og salt, baneplejemaskinen er
udsæt.
 Godkendelse til indkøb/vedligehold mv.

5.

Alle

Nyt fra alle udvalg –
Hvordan laver vi den kontakt fremover?
 Stævne- udvalg, datoen for klubstævne skal måske
flyttes til den 19. september
 Kursus-udvalg, Eiluffur foredrag om bæring. 18.
november











Facilitets-udvalg, depot på Rasmus næsten klar, Lars
havde møde med Rytter, men han laver ikke noget, hullet
skal lukkes, Agilitybanen er udsæt, Lisa sætter sig imod.
Pointskilte og vejskilte er slidte, nye koster 12.500 +
hegnspæle, bestyrelsen bevilger det.
Tur-udvalg, Hammerværksturen 14 tilmeldte.
Junior/unge-udvalg, ungecamp, 14 tilmeldte, sidste år
var der 25.
Pinse-udvalg
Web-udvalg
Alrid-udvalg ingen alriudstævne til efterår, måske forår
DI-udvalg
Tøj-udvalg

6.

Lars

Arbejdsdag (Kr. Himmelfartsdag)
 Opgaver + arbejdsfordeling
Torben F., Anni, Barbara, Vibeke, Torben Z. kommer ikke til
arbejdsdagen.
 Se vedhæftet fil med opgaver.

7.

Lars/
Majken

Pinsestævne planlægning - ”facetime” møde med Majken
 Hvordan går forberedelsen/status på opgaver mv.
Theresa: pinsestævne er en gl. tradition, men der mangler
stadig flere faciliteter for a vi kan leve op WRLstævner. F.eks.
for lidt strøm, parkeringspladser, toilet/badforhold, men vi er
kendt for at være god til at finde på løsninger og det er
hyggeligt.
Laden var ryddet, men der er kommet nyt halm i dag.
Boxene kommer tidligst onsdag.
Kan vi finde en teltbox-løsning? Dyrer men bedre. Lisa vil nok
ikke lægge græs til. Skal ikke flyttes langt væk, så er samlingen
brudt. Kan vi tænke på en løsning til næste år?
Musik til efter band. Lav en god playlist og lås skabet. Bette og
Andreas laver den, noget for alle. Bette har en computer.
Husk Arden El på sponsorlisten.
Ovalbane: Husk, den gamle skal også klargøres. Start med det
nu.
Underholdning lørdag aften: Karnevaltølt, opvisning fra
ungecamp, måske tager folk en guitar med.
Lørdag aften:
Lisa står for børnemenuen.
Anni for de voksne.

Søndag aften: Cowboyfest. Sumubrydning, tyr, lassokast.
Hvordan kan det hele tages ned kl. 23.30 uden at festen går i
står. Gå igennem stalden.
Hjælperlisten
Theresa laver opslag på Lisas dør. Andreas sender FBbesked ud.
Pasbanen skal tromles. Kan vi skaffe en tromle? Lars skaffer
tromlen, Jacob vil køre den.
Torben har styr på plastikafdækning over bordene. Sættes op
lørdag eller søndag. Majken snakker med Falk-Jesper om der
skal købes mere.
Vandvogen til banen. Falk-Jesper har styr på vognen, vi kan låne
Oves bil.
Regngøring af bixen til arbejdsdagen vil være ønskelig, men
hverken Anni eller Barbara er der til arbejdsdagen.
Flagheisning: Sus tager flag op hver morgen, ungecampen tager
den ned.
Opsætning af skilte fredag har Lars og Andreas styr på.
Holder Trine igen i år styr på toiletterne? Majken spørger
hende.
Ungecampen tømmer skraldespandene.
Klare sække til pantflasker, sorte til affald.
Oprydning efter festen mandag.
Oprydninger af maden sørger alle for.
Forplejning til hjælpere. Alle der hjælper mere end 3 timer om
dagen får en spisebillet inkl. en drikkevare.
Service til festen.
Køb 200 plasttallerken og lidt bedre gafler og knive.
Theresa giver besked til Barbara hvor mange glas der skal
bruges.
Drikkevarer til bix og fest købes samme sted hvor vi kan give
tilbage.
Trailere parkeres ved foldene. Lærke og Lise koordinerer folde
og trailerparkering.
Scenen og dansegulvet sættes op af Falk-Jesper og Jonas.

Banepleje under stævne: Jacob, Markus og Lars.
Andreas sætter skraldespande op.

8.

Andreas

Fotografering
 Andreas tager foto af bestyrelsen til hjemmesiden mv.

9.

Torben F

Godkendelse af referat fra i aften
 Oplæsning og godkendelse

10.

Alle

Eventuelt

Næste bestyrelses møde: mandag d. 1. juni 2015 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Andreas

