BESTYRELSESMØDE
Tirsdag d. 1. maj 2018 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen

Referent: Lise-Lotte
Holmgreen
Varme, Kaffe & The: Hos Lise-Lotte, Renal Baches Vej 12
Afbud: Carsten Mølgaard, Susan Dahlquist
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
• Opfølgning på dagsordenpunkter fra sidste møde
• Herpesvirus
• Forslag om aften med førstehjælp til hest og rytter
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Formand Lærke
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Formand Lærke og
Næstformand LiseLotte

Overdragelse fra Bette og Andreas
• Beplantningen ved trekanten ved ovalbanen betales af
Facilitetsudvalgets midler
• Hjertestarter: Tryg har ikke mulighed for at bevillige en,
da der er for mange, som spørger, og derfor skal Tvistur
selv købe en, hvis vi ønsker det - sådan en koster 10.000
kr.
•
Opdatering med møde med Andreas
• Vi har fået login og bliver dem som hjælper Andreas med
Tvisturs hjemmeside og facebookside
• Lærke har fået købt kalender :D
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Formand Lærke

Computere
• Andreas vil høre om klubben er interesseret i at købe 12
Lenovo computere for kr. 8000. Ice Horse festival vil
gerne være med, så det bliver kr. 4000/6 computere til
hver - hvad tænker I?
Vi har gamle computere i de to speakersekretariater, som
skal skiftes, og computeren til kassereren er gået i stykker.
Vi vil derfor gerne købe de 6 computere
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Kasserer
Henriette S.
Christensen

Økonomistatus
• har Henriette fået det hele overdraget?
Ja, stort set. Status på konto er kr. 84.526,40. Bl.a. er der
gået kontingent og klubtilskud ind.
• mangler computer og printer - måske en af de 12
computere?
Ja, jf. pkt. 4
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Bestyrelsesmedlem Klubdag med Gauti
Linda
• hvordan kommer dagen til at forløbe?
Gauti tager tøj med til Pinsestævnet, så de, der ikke kan
deltage den 13. maj, kan købe det der.
Rasmus og Gauti har sagt ja til, at Eques tøj kan blive en
del af Tvisturs klubtøj. 10% af salget går til Tvistur.
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Formand Lærke

Arbejdsdag
• hvem kommer fra bestyrelsen?
Lærke, Henriette, Linda og Lise-Lotte (noget af dagen)
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Formand Lærke

Sommerfest:
• Hvornår: 16. juni (Turudvalget arrangører ridetur inden
festen)
• Mad: Skal vi sørge for det igen i år? Lise-Lotte spørger
Susan, om hun vil stå for at koordinere mad og grill
• Hvem kommer? Henriette, Lise-Lotte og Lærke
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Formand Lærke

Pinsestævnet:
• Henriette Malin har på vegne af festudvalget spurgt, om
Bestyrelsen vil bevillige kr. 8.500 til et festligt indslag i
anledning af Tvisturs 40 års jubilæum
Vi mangler at få at vide, hvad pengene skal bruges til.
Henriette afklarer dette, og beslutning træffes herefter pr.
mail mellem Bestyrelsens medlemmer. Beslutning føres til
referat på næste bestyrelsesmøde 6. juni 2018.
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Alle

Eventuelt
• Opfølgning på dagsordenpunkter fra sidste møde
Lise-Lotte mangler at snakke med Lisa om
velkomstmappe til nye opstaldere.
Lærke skal have aftalt dato med Lisa, hvor vi kan tale om
etablering af ridebane.
Lærke skal have kontaktet Lars angående sponsoraftaler
• Herpesvirus
Henriette vil gerne vide, hvordan vi skal forholde os. Der
er indtil videre ikke konstateret tilfælde blandt islændere,
men vi holder øje med udviklingen. Alle ryttere, der skal
deltage i stævne, skal underskrive tro-og loveerklæring
om, at hesten er rask. Det giver rimelig sikkerhed for, at
smitte ikke spredes.
• Forslag om aften med førstehjælp til hest og rytter
Tovholder: Linda
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Referent

Opsamling fra mødet i dag
Referentlister opgaver der er aftalt
•

