BESTYRELSESMØDE
Dato: tirsdag d. 20. juni. 2017 – Kl. 19:00‐ca. 21.30
Ordstyrer: Formand Lars Pedersen Referent: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The: Lærke Andersen Afbud: Elisabeth, Susan,
Henriette
Sted: Privat hos Lærke, Eriksholmparken 126, 9400 Nørresundby
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Ingen punkter
Opfølgning af punkter fra sidste møde
 Græsslåningsplan ‐ Andreas
NF Andreas har en plan over det – Bodil har meldt sig på, samt
Amalie løbende hen over sommeren
Meddelser, post og vigtig information

Formanden Lars Pedersen fremlægger følgende
punkter
◦ Formand Lars Pedersen har ingen punkter.
Økonomistatus
Fremlagt af kasserer Vibeke Andersen
 Status på økonomi
Sund økonomi
Nyt fra udvalg
 Turudvalg v. Lærke
Rigtig god tur med 14 deltagere. Til guldbæk
1 weekend i sep går turen til vingård ‐ turudvalget
 Facilitetsudvalg v. Formand Lars og næstformand
Andreas
Top lag – den er lagt over på Rasmus M. Jensen ift til at få det
gjort.
Klister mærker ift til tyverisikring, samt generelle klistermærker,
nøglering ‐ FM Lars står for dette
Evaluering af sommerfest/afslutning
 Hvordan er det gået?
Gør indbydelse idiot sikker – Til næste gang tilmelding skal
foregå på døren, hvor de kan skrive sig på.
Det var ellers en hyggelig aften og folk var positive
Skal Tvistur købe en udlejnings heste trailer?
 Flere medlemmer spørger til om det ikke var en idé at
Tvistur købte en medlems hestetrailer med logo på til
udlejning blandt medlemmerne.
Lave en sponsor aftale med fx bugges trailer (lærke dollerups
onkel) , shell, hvor tvistur medlemmer kan få lidt rabat – NF
Andreas Undersøger mulighederne to steder
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Strategi møde i Tvistur/Bestyrelsen
 Skal mødet i sep. være et strategi møde?
 Sidst vi afholdt det var der fra kl. 17‐22 hvor vi startede
med et stjerneskud
Vi holder et strategi møde som bliver lagt sammen med
bestyrelses mødet den 05/10‐2017 hos kassér Vibeke Andersen
– tiden for denne dag hedder 17 – 22.
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Bestyrelses tøj
 Skal kan bestyrelsen have lov til at købe en jakke og trøje
på Tvisturs regning
Der købes nogle billigere jakker hjem, til dem som syntes det er
for dyrt – FM Lars har hørt omkring tryg og der arbejdes på at få
billigere priser. Det er vedtaget at bestyrelse medlemmer hver,
får et beløb på 800 kr til at købe for. Lars hører Gauti ad.
Bilmærkart skal sælges for 20 kr
Søgning af fonde
‐ Hvad skal vi søge til og hos hvem?
Lise‐Lotte tænker Spar Nord fonden. Fristen ligger på aug og nov.
Andreas forslåg til pas bane, da denne bliver en stor udgift (200‐
300.000)
Lise‐Lotte – flere fonde kan søges.
 1 prioritet: Pas spor nede ved ovalbane – ingen vi gør noget
skal der snakkes med Lisa og Rasmus.
FM Lars og NF Andreas tager et møde med dem og
snakker
om fremtiden ift oval banen og pas spor i den
nærmeste
tid.
 2 prioritet: Renovere pas bane og give nyt top lag. Gør
passpor bredere da det lige præcis er godkendt (pris ca.
100.00)
 3 prioritet: Nyt top lag til gammel oval bane.
Lise ‐ Lotte står for at søge fonden.
Eventuelt
 Nøgler til speaker hus og andet: Lise-Lotte og Lærke har
modtaget en nøgle.
 Evaluering til pinsestævne: Alt for mange punkter, som burde
kunne gøres mindre. Os som laver de samme ting hvert år, vil
forsat gerne spørge om ens hjælp er til rådighed i pinsen.
Lave en forventnings afstemning ift bestyrelse og
pinseudvalg.
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Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 6 sep. 2017 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Andreas

