BESTYRELSESMØDE
Dato: torsdag d. 5. oktober. 2017 – Kl. 19:00‐ca. 21.30
Ordstyrer: Formand Lars Pedersen Referent: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The: Vibeke Andersen Afbud: Amalie, Henriette
Sted: Privat hos Vibeke Andersen, Eriksholmparken 126, 9400
Nørresundby
NF: næstformand
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Er der punkter til evt.
 Ingen punkter
Opfølgning af punkter fra sidste møde
 NF Andras har snakket med bugges og de vil ikke indgå
aftale, da han ikke tjener ret meget i forvejen på at leje ud
– 500 kr
Meddelser, post og vigtig information

Formanden Lars Pedersen fremlægger følgende
punkter
◦ Formand Lars Pedersen har følgende info:
◦ Kommende punkter til næste møde i nov.
1. Juleafslutning
2. Status på 2017 ‐ ift 2018
3. Generalforsamling/økonomi afslutning ift 2018
Økonomistatus
Fremlagt af kasserer Vibeke Andersen
 Status på økonomi
‐DM: 47.500 kr i overskud
‐Nuværende konto 130.123 kr.
‐Klubstævne og pinsestævne mangler forsat en oversigt over
beløb.
‐Hal leje, strøm og internet for et år er betalt.
‐Sponor penge: 32.500 kr
 Mobilpay hvordan gør vi?
‐der findes en kode, som Andreas har, hvor man kan se, hvor
og hvem som har indbetalt
‐75 øre ligges til som gebyr fra sporti. Skal vi tage en gebyr på
1 kr for at bruge mobile pay eller hvordan ?
Udvalgte vare stiger i pris fx pita brød stiger fra 25 til 30,
hvorved gebyret fra sporti bliver nogenlunde dækket.
Nyt fra udvalg
 Facilitetsudvalg v. Formand Lars og næstformand
Andreas
Vi har oprettet en facebook gruppe som hedder:
”Tvisturs facilitetsudvalg arbejdsgruppe” med pt. 20
medlemmer
 Dem som har lyst til at hjælpe med faciliteter eller
som bare er nysgerrige kan se med og hjælpe hvis
de har lyst. Dog skal man hjælpe lidt eller er der
ingen grund til at de er med i gruppen.
 Andreas er i gang med sidste etappe af lyd i
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ridehuset
Så har vi fået købt friture koger som står på lageret v.
Rasmus
 Skal tages i brug til Påske stævne. Der skal laves en
sikkerheds foranstaltninger ift at transpotere den
og i tilfælded af brand .
Info om afvikling af DM i Herning 2017
 Hvordan er det gået?
 Evaluerings møde - det var gpet godt, men der var plads til
forbedringer.
 Vi byder ikke ind på DM, men vil byde ind på udtagelses
stævne. Dog er udtagelses stævnet nu tildelt og vi har ikke
fået det. Nogle vil gerne hjælpe med DM næste år, men om
det skal vre tvistur navn på det eller ej ved han ikke endnu
 Stort overskud – 47.500 kr
Udvidelse af pasbanen samt nyt toplag på ovalbanen
 Status samt hvordan går det med fonde søgning +
kontakten med Kristian Rytter om tilbud
 Møde i sep mellem lise‐lotte, marie louise, Andreas og
amalie omkring sponor og pasbane
 Andreas har spurt Rytter omkring fornyelse af passpor,
men kan ikke give en nøjagtig pris på, hvad det koster for
at lave det.
 Top lag til ovalbane skal der nyt af og rytter vil komme
med et samlet beløb både pasbane og top lag.
 Andreas har snakket med en omkring startbokse –
udsatte unge, skal bygge den og derved sænkes prisen.
 Lise‐ lotte er i gang med at søge bl.a. Nordea Fonden, som
giver ca. 100.000
Indkøb af klubtøj til bestyrelsen
 Status
 Det er moralen i at vi bruger så mange penge på os selv,
når andre gør noget frivilligt og ikke få nået.
 Det bliver et punkt til general forsamling. Så er ryggen fri
Ridetider i Ridehuset
‐ Status skal der evt. laves en formel aftale med Lisa?
Der er lidt snak blandt medlemmerne igen om brug af hallen
og rettigheder mv.
 Holde et møde med lisa, hvor alle i bestyrrelsen er
med. Her kan vi drøfte tiderne med hinanden. Så vi
kan komme frem til en fælles løsning.
 Til næste bestyrrelses møde ivitere vi lisa til at drøfe
dette. Vi vil gerne drøfte dette før den trænge tid gåes
i møde. Som minimun skal det holdes som er lige nu
og ikke senere om eftermiddagen eller tidligere.
Eventuelt
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
Lærke husk at invitere Lisa til næste gang.
Lars general forsamling

Næste bestyrelsesmøde:
mandag d. 6. nov. 2017 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Amalie

