BESTYRELSESMØDE
Torsdag d. 26. Marts. 2018 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Varme, Kaffe & The:
Afbud: Susan, Carsten
Sted: Hos Linda, Borgmestervænget 1
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
Der var intet til eventuelt.
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Formand Lærke Overdragelse fra Bette og Andreas
• Hvordan går det med Hjertestarteren?
• Sponsoraftaler? Fornyelse af nogen eller hvordan?
Formand og næstformand afholder møde med Bette og Andreas
og arrangerer overdragelse. I forbindelse hermed diskuteres
også opsætning af hjertestarter, fornyelse af sponsoraftaler samt
beplantning ved den nye ovalbane.
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Formand Lærke Udvalgsmødet?
• Kursusudvalget:
o Sus udtrykker frustration over, at Mette kører solo ift.
kurser
o Lisa foreslår 3 "store" kurser med Søren Madsen,
Rasmus Møller, Eylif - resten Jonas og Anne
Bestyrelsen er enig i, at vi skal satse på populære undervisere, og
foreslår, at vi arrangerer kursus med Søren og Eylif en gang om
året hver, og Rasmus to gange. Jonas og Anne kan afholde fire
kurser om året.
Herudover skal kursusudvalget tjekke med bestyrelsen, om der
er plads til ekstra arrangementer i kalenderen, jf. beslutning på
bestyrelsesmødet 22. februar.
•

Avlsudvalget:
o Tur til Teland den 21. april
Jesper Strandberg er indforstået med, at nye arrangementer skal
forbi bestyrelsen mhp. godkendelse af dato.
• Tøjudvalget:
Eques vil gerne lave et samarbejde med os, hvor Tvisturmedlemmer betaler fuld pris, men Rasmus vil give 50% tilbage til
foreningen. For kun at have en udbyder, vil vi gerne kunne købe
Eques gennem Gauti. Linda hører Rasmus.
Gauti sælger klubtøj (med logo) til fordelagtige priser. Vi lægger
info ud på hjemmesiden. Gauti holder klubdag 13. maj, hvor de
finder nogle gode tilbud.
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Formand Lærke Opsamling fra Klubaften
• Alridsudvalget: Ingen meldte sig - derfor ingen

Alridsudvalg
• Forslag fra medlemmer:
• ministævne på den nye ovalbane, så man kan prøve
den, inden man prøver kræfter med større stævner.
• Arrangementer med løsspring i ridehuset. Det kan fx
være 1 time en lørdag eller en søndag.
• Førstehjælp til hest og rytter
Alle forslag er gode og skal koordineres med bestyrelsen, især ift.
brug af ridehus, hvis de skal afholdes.
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Kasserer
Henriette S.
Christensen

Økonomistatus
Påskestævnet er desværre blevet aflyst, da toplaget på ovalbanen
ikke har sat sig. Deltagerne får penge tilbage fra Sporti.
Der står kr. 82.367 på kontoen d.d.
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Formand Lærke Bestyrelsen:
• Hvornår er bestyrelsen beslutningsdygtig?
De gængse regler er, medmindre andet fremgår af vedtægterne,
at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
medlemmerne er repræsenteret. Beslutninger træffes ved
simpelt flertal.
• Vedtægtsændring vedr. antal bestyrelsesmedlemmer (blev
besluttet på generalforsamlingen) skal skrives ind i vores
vedtægter
Ændringer er foretaget, og de reviderede vedtægter er lagt op i
One Drive. Lise-Lotte lægger dem også ud på Tvisturs
hjemmeside.
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Næstformand
Lise-Lotte

Velkomstmappe til nye opstaldere: Hvad skal den
indeholde? Og hvordan skal den udleveres (papir eller
online)?
• Er Lisa med på denne ide?
Lise-Lotte spørger Lisa, om vi skal lave en velkomstmappe.
Herefter diskuteres forslag til indhold med Henriette og Linda
(som er relativt nye medlemmer).
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Næstformand
Lise-Lotte

Etablering af ny ridebane på den gamle ovalbane: proces,
tidshorisont, finansiering
Lærke finder et par datoer i slutningen af april, hvor Lisa kan
mødes med bestyrelsen og tale om skitser til ridebanen.
Ridebanen skal finansieres 50/50.
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Alle

Eventuelt
Ingen punkter.
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Referent

Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

