BESTYRELSESMØDE
Onsdag 9. okt. 2019 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The:
Sted: Lise-Lotte Holmgreen

Referent: Lise-Lotte
Afbud: Henriette
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Ordstyrer
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Formand Lærke
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Kasserer Henriette
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Bestyrelsesmedlem Koordinering imellem udvalgene
Mette
• Vibe har kontaktet børne- og ungeudvalget, som har nogle
forslag til nye kurser. Der arrangeres kursus med Pernille
Lyager i marts.
• Lærke laver en FB-side (’Tvistur Udvalg’), hvor udvalgene
kan koordinere aktiviteter og kurser
•
Bestyrelsesmedlem Pasbane – nyt toplag med henblik på stævner
Charlotte
• Lisa står på kontrakten til vedligehold
• Vi (Charlotte) inviterer Lisa til en snak om lejekontrakten.
Hvis Tvistur skal betale vedligehold af pasbanen, som i den
nuværende kontrakt er NRs ansvar, skal kontrakten
genforhandles.
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Er der punkter til evt.
• Kurser og arrangementer – status
• Indrapportering af delegerede til DIs generalforsamling
•
Opfølgning
• Klubtøj, hvordan går det?
§ Hvordan gik lørdag med loppedagen?
§ Der var god interesse for tøjet. Der blev bestilt to
jakker og seks trøjer. Mette vil tale med Jeanette om
lidt nyt sortiment til foråret.
§ Klubtøj på hjemmesiden
§ Mette spørger Hjallerup Maskinforretning, om vi kan
linke til deres sider for beskrivelse, billeder og
bestilling. Lise-Lotte lægger informationer op på
Tvisturs hjemmeside, når de foreligger.
• Sponsoraftaler:
§ Status på, hvem der har betalt
§ Kasserer Henriette har meldt afbud. Lise-Lotte følger
op på, hvem der har betalt, og sender mail til Jeanette
(Hjallerup M.) om sponsoraftale.
§ Andreas vil gerne hjælpe med sponsortavle –
han ”plejede” at få de nye aftaler som et
klistermærke med logo og selvfølgelig nogle hvide,
som ”sletter” de gamle.
§ Vi følger op, når vi ved, hvem der har betalt
•
Økonomi
• Hvordan står det til?
• Der står kr. 108.569.

•
6

7

Ordstyrer

Referent

•
Evt.
•
•

Charlotte giver Therese besked om, at vi finder pengene til
et nyt toplag

Stævneudvalget vil gerne holde DM i 2022.
Bestyrelsen vil gerne høre mere om ideen og inviterer
udvalget til et kommende bestyrelsesmøde.
• Kurser og arrangementer – status
• Rasmus har aflyst kursus i februar; Søren Madsen kursus i
slutningen af oktober (holdes hos Rasmus); Rasmus-kursus i
nov/dec; Jon holder ikke kursus i klubregi; kursus med
Pernille Lyager i marts; Eyjolfur kommer i slutningen af
januar
• Indrapportering af delegerede til DIs generalforsamling
• Lærke kontakter Henriette Malin og Andreas for at høre, om
de tager med
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

