DAGSORDEN
BESTYRELSES MØDE
Dato: mandag d. 6. april 2015 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Referent: Andreas
(Torben)
Afbud: Torben F & Vibeke
1.

Varme, Kaffe & The: Vibeke

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.

Andreas

Referat fra sidste møde
 Opfølgning af punkter fra sidst

3.

Alle

Meddelser, post og vigtig information

Formanden (Lars) DGI sponsor – Klubliv i Danmark.
Andreas undersøger om det kan betale sig.
Evt. undersøge mulighed for ”poletrør” i Brugsen.
Arrangementsguide + Tvistur folder opdateres snarest.
(Andreas)
Fornyelse af lejekontrakt sat på bero til senere på året.

Andre

4.

Lars

Budget (Information)
 Økonomi status Der står ca. 58000 kroner på bogen.
15000 er udbetalt til Pinse. Dankort terminal kan lejes i
banken til stævnekonto. Mobile Pay kan ikke lade sig
gøre.
 Budget for 2015
 Kommende udgifter
 Godkendelse til indkøb/vedligehold mv.

5.

Alle

Nyt fra alle udvalg –
 Stævne-udvalg: Evt. have oprydning på hjælperplan.
 Kursus-udvalg: Kursus med Camilla i april + GK kursus i
august. Mette Lykkemark laver Jonas-kursus. Sus
planlægger Rasmus-kursus. Sus går ind i udvalget.











Facilitets-udvalg: Arbejdsliste gennemgået. Listen bliver
lagt på Onedrive. Vi arbejder på at få indkøbt ny
baneplejemaskine. Udgift på ca. 15.000.
Tur-udvalg: Vildtturen blev en succes med ca. 25
deltagere og 1000 kr. i overskud.
Junior/unge-udvalg: Agilitybane + løsspring bliver opsat
nogle søndage v/Jonas.
Pinse-udvalg:
Web-udvalg: Flytning til nyt webhotel ligger ikke så langt
ude i fremtiden.
Alrid-udvalg: Der arbejdes stadig på at få fastlagt en dato
DI-udvalg:
Tøj-udvalg: Lars og Anni snakker med Laila + ts-profil.dk
NYT: Avls-udvalg: Torben F, Jens Tølbøl Mortensen,
Susanne, Anne Mortensen

6.

Alle

Evaluering af Klubaften
 Hvordan gik det?
Det gik rigtig godt, der er stor ros fra medlemmerne for
initiativet.
 Hvad skal vi arbejde videre med?
Eyjolfur teori om bæring – Anni
DHL Agility – Lars og Jonas
Heste talentshow: Lørdag aften Pinse
Følshow – Avlsudvalg
Hestemund.dk foredrag – Bette
Rasmuskurser – Sus
Foredrag med hestefys + massage – Lars
Træningsdag med musik på banen – Andreas
Sadeltilpasning – opstaldergruppen FB
Sommerafslutning – Sus + Lars
DitteVK – Bette
Gæstefolde laves på bakken ved collectionring
Forskønnelse af banen – Facilitetsudvalget + Nanna
 Skal vi evt. afholde en klubaften hvert år lige efter
generalforsamling? Vi afholder klubaften årligt ca. 1
måned efter generalforsamling.

8.
7.

Alle
Andreas

Eventuelt
Godkendelse af referat fra i aften
 Oplæsning og godkendelse

Næste bestyrelses møde: mandag d. 4. maj 2015 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Anni

