DAGSORDEN
BESTYRELSES MØDE

Dato: mandag d. 7. september 2015 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Afbud: Torben F

1.

2.

Andreas

3.

Alle

4.

Vibeke

Referent: Andreas

Varme, Kaffe & The: Lars

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

Referat fra sidste møde
• Opfølgning af punkter fra sidst
Lars har nøgler med
Vi snakker med Jonas om Trec
Banemaskine: Vi kigger på masiner fra Avant og
Platzmax. Peter Laursen har fremvist sin maskine,
som kun kan bruges i ridehus, men den kan ikke
trækkes af vores crosser. Umiddelbart vil Tvistur
ikke putte penge i en maskine kun til ridehuset. Vi
skal have demonstration af maskinerne fra Avant
og Platzmax før vi tager en beslutning.
Meddelser, post og vigtig information
•
Formanden (Lars)
Der er julehygge i Støvring Maskinforretning 3.
december.
Der er generalforsamling i DI d. 21 november.
Støvring Maskinforretning afholder forfatteraften
med Rasmus. Skal vi reklamere? Vi lægger på
Facebook, men ikke på hjemmesiden.
•
Andre

Budget (Information)
• Økonomi status
Der står lige nu 97.640,36 kr. på kontoen
Vi mangler at betale strøm til Stennevad
Vi har brugt for 58081,04 kr. til småanskaffelser –
der er sat 30.000 af. Der er overført 10.000 fra

•
•
5.

Alle

ovalbanekontoen til småanskaffelser, da vi ikke har
brugt så mange penge på banen i år.
Kontorartikler: 8197,94. 5000 sat af.
Ovalbane: 14.046,37 brugt, 30.000 sat af.
Der overflyttes 10.000 fra banebudgettet til
småanskaffelser, så banebudgettet nu lyder på
20.000 og småanskaffelser på 40.000.
Kommende udgifter
Torben Z undersøger hvad det koster at færdiggøre
hullet bag banen.
Godkendelse til indkøb/vedligehold mv.

Nyt fra alle udvalg –
Hvordan laver vi den kontakt fremover?
• Stævne- udvalg
Andreas og Henriette planlægger 2-dages
påskestævne. Skærtorsdag og langfredag, med
Sport BCD om torsdagen og Sport A om fredagen.
• Kursus-udvalg
GK-kursus aflyst pga. kun 1 tilmelding.
Eyjolfur-kursus om bæring d. 18. november i
rytterstuen. Bette foreslår tilføjelse om bid og
hestens mund.
Kursus fra hestemund bliver ikke til noget.
Kursus med Jonas er flyttet til november.
Kursus med Rasmus er den 5-6 december + 12-13
marts 2016 + 10-11 september 2016.
Juleafslutning d. 13. december.
Julefrokost d. 12. december.
• Facilitets-udvalg
Vi er nede på 21 punkter på listen.
Der er indkøbt en værktøjskasse til Tvistur.
Der er købt materialer til gæstefolde ved c.ring.
Vi laver vejskilte inden klubstævne.
Vi indkøber bund til hestevogn og trailer (ca. 700
kr.)
• Tur-udvalg
Intet nyt.
• Junior/unge-udvalg
Ridelejr i uge 42 er ikke Tvistur, men Lisa.
• Pinse-udvalg
Regnskabet afventer de sidste regninger.
Vibeke tager et møde med Theresa om udgifter til
Lisa.
• Web-udvalg
• Alrid-udvalg
Der kommer Alrid-stævne til foråret.
• DI-udvalg
• Tøj-udvalg
Der er udsalg, men der er stadig en smule tilbage.

•
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Lars

8.

Lars

9.

Lars

10.

11.

Avls-udvalg

Personale/hjælper ”goder”
• Skal man modtage et gratis måltid mad?
• Hvad med f.eks. strøm til camping?
• mv.
Som udgangspunkt betaler alle for alle ydelser,
men udgifter kan refunderes hvis det besluttes af
bestyrelsen.
Er man medlem af Tvistur
• Vi har pt. 510 medlemmer og er landets største
klub 
• Nyt tilskuds-system fra Aalborg Kommune
Vi mister ca. 2000 kr. om året ved 473 medlemmer.
Vores lokaletilskud ændrer sig ikke.
• Tjek Lisas orange bog er alle medlemmer
Vibeke tjekker Lisas bog for medlemmer.

Leje kontrakt + evt. ny leje aftale med Lisa/NR
• Der bliver lavet en ny lejekontrakt med Lisa/NR
• Har vi brug for en fast leje pris oversigt for NR i
forbindelse med Tvisturs arrangementer?
Hekla betaler 60.000 årligt i husleje – alt inkl.
Vi betaler på nuværende tidspunkt 110.000 kr. til
Lisa om året + leje til arrangementer.
Lars og Henriette laver udkast til ny lejekontrakt,
og tager den op med Lisa.
Lars/
Klubstævne i okt. + arrangementer generelt
stævnearrangør
• Vi mangler en person til at tage biksen
Barbara tænker over det.
• (Hvad gør vi med biksen frem over + pinse hvis
Majken stopper?)
Barbara har Bixen til Pinse
Vi slår Bixen op på Facebook for at udvide ”truppen”
Vibeke snakker med Theresa om Majken.
Lars
Snak blandt medlemmer med henvendelse til Lars,
formand
• Smed Peter ? Problem med at få hentet heste til sko
Dette diskuteres ikke af bestyrelsen – det tages op
med Lisa.
• Hvordan tager vi imod nye opstaldere + nye
private opstaldere?
Det er op til de ”gamle” opstaldere at sikre den
gode stemning og tage godt imod nye medlemmer.
• Brug af ridehus?
Annoncering af brug af ridehus dagen før er rart for
medlemmer ude fra.
Træning af heste om formiddagen er en
nødvendighed for Lisa og Jonas.

12.
13.

Andreas
Alle

• Den daglige ånd på NR
• Hvad snakker vi med Lisa om, specielt bestyrelsen.
Godkendelse af referat fra i aften
• Oplæsning og godkendelse
Eventuelt
Lars udlevering af nøgler

Næste bestyrelses møde:
mandag d. 5. oktober 2015 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Torben F

