Referat bestyrelsesmøde d. 15/6 2015

DAGSORDEN
BESTYRELSES MØDE

Dato: mandag d. 15. juni 2015 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Referent: Torben F
Afbud: Bette - Vibeke
1.

Varme, Kaffe & The: Andreas

Siden sidst!!!
• Fortæl en lille og kort historie fra hverdagen, en
oplevelse, eller hvad du går om tumler med i Tvistur som
bestyrelses medlem - Lars fortalte om ungecamp , Lars
erimponeret over børn og unge og det ansvar de tager for
stedet og klubben.

2.

Torben F

Referat fra sidste møde
• Opfølgning af punkter fra sidst. Torben Z husk nøgler ondrive guide Andreas .

3.

Alle

Meddelser, post og vigtig information
• Formanden (Lars) “Tølt” og andre skrivelser står i skab
i betyrelseslokale.
• Andre- Anni GK stævne i sep annonceres august. SUS :
Klubstævne bliver den 3/10

4.

Vibeke

Budget (Information)
• Økonomi status - v Lars: lokale tilskud 62496, fra
kommune - refunderee 15876 fra pinseudval . forskud på
5000 - på bogen stå nu 146153 , Lisa kommer med
regning på 40000. Det ser fint ud.
• Budget for 2015 - intet
• Kommende udgifter • Godkendelse til indkøb/vedligehold mv.
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5.

Alle

Nyt fra alle udvalg –
Hvordan laver vi den kontakt fremover?
• Stævne- udvalg - Klubstævne 3/10- evt prøvestævne
• Kursus-udvalg Søren Madsen 22-23/8 og 26-27/9. Lars
og Bette arbejder med Forfatter aften m Rasmus , bliver i
efteråret. Camilla Gregersen (dyrlæge og kiropraktor)
laver kursus og foredrag i efterår .
• Facilitets-udvalg. Det kører, der er styr på det
• Tur-udvalg. Der har været snapsetur med for få deltagere
• Junior/unge-udvalg
• Pinse-udvalg
• Web-udvalg - ny server kører
• Alrid-udvalg
• DI-udvalg
• Tøj-udvalg - Anni og Lars laver aftele med Peter
Palmquist
• Avls-udvalg - wf - avls dag m ? måske følshow. Måske
Jørgen

7.

Majken/
Pinsestævne evaluering - ”telefon” møde med Majken
• Hvordan gik pinsestævnet
Theresa/Lars
Dette punkt
Personer som kommer og deltager Anne, Jonas, Theresa,
afvikles ca. kl.
Vibeke Damkier m.m . Lad evt banerne ( pasbaneen)
20.15
være åbne på enkelte afgrænsede tidspunkter .
træningsaftener op til stævnet.
El på campingpladsen. - Er løst til ca 3000- 4000 kr. evt
diesel generator. Enkelte forvirret over parkeringsforhold.
Evt decideret trailerparkering .
Vi skal være obs på parkeringsforhold.
uddeleger gerne flere opgaver. fest ansvarlig ,
foldansvarlig , camping ansvarlig ,toastmaster mv …..
Bestyrelsen bør drøfte “økonomipladser” ( arrangør
betaling. Skal det være udgiftsneutralt at lave et frivilligt
arbejde.)

8.

Andreas

Fotografering
• Andreas tager foto af bestyrelsen til hjemmesiden mv.

9.

Torben F

Godkendelse af referat fra i aften
• Oplæsning og godkendelse
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10.

Alle

Eventuelt HUSK grill fest på torsdag
Andreas: Hvad deler vi på facebook, bør vi reklamere på
klubbens side for sponsorer.
Torben Z : Har vi en banemaskine på ønskeseddel?
Evt snakke med Jonas om Trec stævne???

Næste bestyrelses møde: mandag d. 7. september 2015 – Kl. 19:00 – ca.
21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Lars

