REFERAT
BESTYRELSESMØDE
Dato: torsdag d. 24. Nov. 2016 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Referent: Andreas
Afbud: Sus, Lise, Vibeke A, Torben F
1.

Varme, Kaffe & The: Vibeke D

Er der punkter til evt.
 Hvem har punkter til evt. på forhånd?

2.

Lars

Opfølgning af punkter fra sidste møde
 Hvem har noget som de skulle følge op på?
Reklameposter under udarbejdelse
Oprydning indebærer at lægge dokumenter på
hjemmeside
Der er ingen (fra DI) som kan svare på hvad vores
medlemskab hos DI dækker over(forsikring)

3.

Lars

Meddelser, post og vigtig information

Formanden (Lars) punkter se neden for:
1. Vi skal lave møde årsplan for 2017
2. Andre som har noget
DI generalforsamling er lørdag d. 26/11 – ingen
representanter fra Tvistur til stede.

4.

Lars/Vibeke

5.

Alle

6.

Lars

Økonomistatus
 Konto/kommende udgifter
Pinsestævne og Udtagelsesstævne er afregnet.
 Status på Mobilpay
Bestyrelsen underskriver prokura for at Lars og Vibeke A
kan oprette Mobile Pay i banken.
Nyt fra alle udvalg
 Hvem har noget?
Faciliteter: Vi venter med at købe stabilgrus til banerne.
Kursus: Der er Jonas-kursus i januar
Bettina træder ud af junior/unge udvalget
Juleafslutning
 Hvem deltager fra bestyrelsen?
Vibeke A, Lars, Sus, Andreas, Vibeke, Bettina
 Hvem gør hvad?
Vibeke A: Køber ind til gløgg og æbleskiver
Lars, Sus hjælper til i Bixen
Bettina står for slikposer
Majken spiller klaver

Lars og Andreas står for juletræ
Vibeke D henter Majken med klaver
Lars laver flere kopier af julesangbøger
DM 2017
 Info
Bette og Andreas indkalder til møde med de relevante
personer.
Årskalender for 2017
 Arrangementer/årsplan
Bettina foreslår en Tvistur udflugt/ridetur til Læsø.
Andreas sender en indbydelse ud til 5. jan kl. 20.00
Årskalender laves på møde 5. januar
Kommende generalforsamling + års økonomi for 2017
 Hvem er på valg fra bestyrelsen? + hvad er status på hvem
som stopper i bestyrelsen!
Vibeke A trækker sig som kasserer (er ikke på valg)
Suppleanter (Bettina og Lise) genopstiller ikke
Torben F er i overvejelse om han genopstiller
Vibeke (modtager genvalg som suppleant)
Sus er på valg – genopstiller ikke
 Er der tænkt over nye emner til bestyrelsen?
Der er stillet forslag om at reduce bestyrelsen til 5
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 Afvikling af generalforsamling (indkaldelse, dato mv.
Generalforsamling bliver fredag d. 3. februar kl 17.00.
Konstituerende bestyrelsesmøde: Tirsdag. d. 7. februar kl.
19.00
 Økonomi møde for 2017
Vibeke A, Lars
 Generalforsamling
Klargøring inden (borde, stole mm)
Forplejning
Hvem siger hvad? Hvad er dagsorden?
Indkaldelse
Finde nye kandidater til bestyrelsen
Finde ordstyrer(spørge Hans)
Finde dato for klubaften
Økonomi
Oprydning
Kopiering af indkaldelser og regnskaber

7.

Andreas/Bette

8.

Vibeke D

9.

Lars

10.

Alle

Eventuelt
Køkken i rytterstuen tømmes for madvarer efter juleafslutning

11.

Lars

Opsamling fra mødet i dag
 Hvem har punkter de skal følge op på næste gang?
Andreas lægger referater osv. På web
Vibeke A samler prokura-underskrifter ind

Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag d. 5 jan. 2017 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Sus

