BESTYRELSESMØDE
Tirsdag, 14. april 2020 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The: Lise-Lotte
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Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Afbud: Sara + Berit

Er der punkter til evt.
•
Opfølgninger fra sidst:
• Pasbane
• Pasbanen er ved at sætte sig, og der skal salt på inden
sommerferien. Den ser fin ud. Rasmus foreslår, vi kontakter
kommunen for at høre, om de har noget restsalt, som de kan
køre på.
Corona
• Mail fra DIF og DGI
§ En undersøgelse af omkostninger for lokalklubberne
§ Undersøgelsen er afsluttet, og vi afventer resultaterne
heraf og evt. konsekvens.
• Coronakeppni
§ En solstråle i den mørke corona
§
§
§
§

§
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Der er 102 tilmeldte til coronakeppni, hvoraf de fleste er
tilmeldt 2 klasser, dvs. i alt 200 starter. Vi regner med et
pænt overskud.
Andreas Hejndorf planlægger et coronakeppni 2.0 til start
ultimo april
Pinsestævne
Theresa har været i kontakt med DI, og vi får ikke lov til
at afholde pinsestævnet, så længe corona er aktiv (jf.
vores medlemskab af DI bliver vi som forening holdt op
mod fx fodboldstævner)
Evt. bliver det afløst af et coronakeppni 3.0 før
sommerferien

Klubtøj
• Hjallerup Maskinforretning er gået konkurs, så vores aftale
er annulleret
• Lise-Lotte har talt med Almas i Gug, som gerne vil levere
klubtøj med broderi. Lise-Lotte videregiver
kontaktoplysninger til Mette Langkilde (klubtøjsudvalget),
som kan tage forhandlingerne videre.
Sponsorater
• Vi afventer genåbningen af økonomien, inden vi tager
kontakt til sponsorerne.
Økonomistatus
• Status på økonomi:
§ Vi ligger kr. 14.000 under det budgetterede
§ Vi er kr. 23.000 bagud på indtægter, det være sig
antal medlemmer og sponsorater.
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Referent

Bestyrelsen foreslår, at den næste coronakeppni
bliver dyrere for ikke-medlemmer (+ kr. 100), så vi
evt. får tiltrukket flere nye medlemmer. Medlemmer
kommer således til at betale mindre, hvilket også har
god signalværdi. Ligeledes vil vi prikke opstaldere
på NR (fysisk og via opstaldersiden) for at sikre, at
alle er medlemmer af Tvistur.
Omkostninger: kr. 10.000 bedre end budget, da
Rasmus og Jonas ikke har opkrævet leje for ovalbane
og el.
Som det ser ud nu, forventer vi et underskud på kr.
40.000 for årets resultat, dvs. 30.000 større end
forventet
Vi har betalt kr. 20.000 til NR for pinsestævnet, som
vil blive modregnet i næste halvårlige betaling.
Med coronakeppni 1.0 og to afholdte arrangementer
har vi godt kr. 30.000 i indtægt mod det budgetterede
kr. 70.000.

Endagskursus med Rasmus og kursus i weekenden
den 18.-19. april er udskudt, indtil karantænen er
ophævet.
Sygdom på NR: Ingen heste kommer ned fra
karantænefolden før tidligst 3 uger, efter sidste hest
er blevet rask. Der kommer heller ingen nye heste
ind på NR før efter sommerferien.
Internet: Vi har betalt kr. 9.000 pr. år (i en treårig
periode) for nedgravningen af fibernet + data, som
udløber inden for kort tid. Et nyt månedligt beløb vil
fremadrettet blive væsentligt mindre, ca. kr. 400/md
delt med Lisa og Anne og Jonas.
Charlotte vil undersøge muligheden for at afholde
on-line clinics.

Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

