BESTYRELSESMØDE
Onsdag. 13. maj 2020 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Varme, Kaffe & The: NR Afbud: Berit Rahmberg
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Formand Lærke og
Menig medlem
Charlotte
Vestergaard
Formand Lærke
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Formand Lærke

Er der punkter til evt.
•
Vi går en tur op og ser pasbane og ovalbane
• Arbejdet er veludført og begge baner er klar til brug
Opfølgninger fra sidst:
• Klubtøj: Mette Langkilde kommer og viser os det, hun har
fået, og fortæller os om det.
o Mette har fået tilbud fra Land og Fritid på Icelandkollektionen fra Equsana: sommerjakker, t-shirts i
udgangspunktet og senere evt. vinterjakker etc.
Tvistur kan få 30% rabat på kollektionen + brodering
(rabatten gives kun ved brodering med logo)
o Equsana/Land og Fritid holder også gerne
klubaftener, hvor de også kan holde oplæg om foder.
o Tvistur skal oprettes som kunde, så vi kan faktureres
o Bestillinger kan laves løbende men vil kun blive
effektueret en gang om måneden (af Mette
Langkilde)
o Mette og kasserer, Christian Holmgreen, aftaler
nærmere omkring økonomi og bestilling via
hjemmesiden.
• Hjælperpulje til foreninger i lyset af corona. Frist er 15. maj
o DIF har udlovet en pulje på 15 mio. Vi søger
dækning af underskuddet på pinsestævnet,
udtagelsesstævnet og kvalifikationsstævnet til DM. I
alt ca. kr. 93.000
o Kasserer Christian Holmgreen laver ansøgning
Corona – seneste nyt
• Mail fra DIF og DI
§ Klubhuse skal fortsat være lukket
§ Forbud på grupper over 10 deltagere ved
arrangementer, begivenheder
§ Udendørsarrangementer må vi gerne, bare det ikke er
over 10 mennesker
§ Indendørsarrangementer er sat til at måtte åbne efter
den 8. juni i fase 3(formodentlig forsamlinger på
mellem 30-50 personer) – DI vil melde endeligt ud
når de nærmer sig dato
§

DIF og DGI tilpasser anbefalingerne til
idrætsforeningerne. Fremover lyder budskabet, at
udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes,
når det sker inden for rammerne af de generelle krav

og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og
regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.
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Arbejdsdag torsdag den 21. maj
• Pga. corona kan vi ikke afholde traditionel arbejdsdag
• Forslag: Vi laver en liste over ting, folk kan melde sig på, fx
ovalbane: speakertårn og dommerhuse skal males og hegnet
have algerens
o Bestyrelsen er enig om, at det er det, vi går videre
med.

6.

Kasserer Christian
Holmgreen

Økonomistatus
Status i dag er, at Tvistur skylder Lisa netto 33.500 kr.:

I flg. Charlotte vil Lisa reducere sit tilgodehavende på halleje fra
tidligere år (45.000 kr.) til 15.000 kr., så mit forslag til bestyrelsen
er, at vi betaler denne regning sammen med allerede modtaget
regning på 8.500 kr. for udført jordarbejde – OG at vi så betaler
10.000 kr. mindre i halleje for andet halvår 2020, svarende til netto
13.500 kr.
Bestyrelsen vedgår forslaget.
Vi ser på lejekontrakter med NR ved et senere møde.
•
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Evt.

•

Den generelle status på økonomi:
o Vi er kr. 20.000 under medlemsindtægten ift. sidste
år
o Coronakeppni har givet os en indtægt på kr. 20.000
netto
o Coronakeppni 2.0 har d.d. 45 tilmeldte

Kursusudvalg –
o består nu af Charlotte Vestergaard, Bettina Berndt,
Anne Line Nielsen, Sara Mogensen
o Aflyst kursus med Pernille Lyager bliver afholdt 6.7. juni
o Pernille afholder desuden ekstra kursus i august eller
september
o Jonas vil holde kursus om horsemanship – vi
afventer dato

•

8.

Referent

o Jonas vil afholde balancekursus med Ida Thellufsen
– dato følger
o Endags paskursus med Rasmus afholdes i november
o Følkursus afholdes i september eller oktober
Nyt junior- og børneudvalg med Anne Line Nielsen og
Wilma Hansen

Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

