BESTYRELSESMØDE
Tirsdag 7. maj 2019 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen Referent: Lise-Lotte
Varme, Kaffe & The: Afbud: Vibe
Sted: Henriette A. Christensen
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
• Lotteri til pinsestævnet?
Lærke hører Theresa, om det er en mulighed
• Nyt komfur til Bixen?
Bix-udvalget undersøger priser og modeller.
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Formand Lærke

Opfølgning
● Brochure: Charlotte og Lærke har været igennem
diverse punkter og har udarbejdet en brochure for
Tvistur og NR
A5-størrelse med bl.a. info om indmeldelse i Tvistur
via Sporti
● Bix-udvalg: Der er kommet et bix-udvalg med
Bettina D. Berndt, Merete Dencker, Vibeke
Andersen og Mette Langkilde. De står for at holde
øje med bixen, fx trænger der til en ny kaffemaskine
osv.
● Sponsor: Lise-Lotte er kommet på denne opgave –
hvordan går det?
Sponsorplakaten er blevet rettet til med nye
kontaktoplysninger, og Lars (tidligere formand) er
blevet kontaktet mhp. info om sponsorer og
kontaktpersoner
● Sadelpudsning: Vibe vil gerne høre, om der er nogle
som vil hjælpe med denne tjans, da hun ikke
kommer på NR lige pt.
- vi kunne evt. hænge en seddel i rytterstuen,
hvor de unge selv kan skrive en dato, hvor de
vil, og så kan folk skrive sig på?
- Vi lader Vibe tage sig af det, når hun er
tilbage.
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Formand Lærke

Arbejdsdag:
● Bliver den 30. maj
● Lærke laver invitation nu her
● Hvor mange kan komme fra bestyrelsen?
Mette, Lærke, Lise-Lotte og (Henriette)
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Kasserer Henriette

Økonomi
• Der står kr. 132.911 på kontoen, som inkluderer
indbetaling fra Pinsestævnet i 2018.
• Bix-udvalget køber kaffemaskine og komfur
(beløbsgrænse kr. 18.000)

5

Formand Lærke på
vegne af
Theresa Møller

Pinseudvalget har brug for opbakning
● hjælp til vagter i biksen
Vi foreslår 2-timers vagter i stedet for 3 timer for at
få flere til at stille op.
● oprydning især i biksen
● pomfrit-teltet mangler en chef - Lærke foreslår, at
bix-udvalget kommer på banen, kun til denne opgave
Vibeke Andersen står for det sammen med andre fra
bix-udvalget
Der bør også lægges lister ud på Tvisturs
hjemmeside og opstaldersiden.
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Referent

Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt

