BESTYRELSESMØDE
Mandag 4. marts 2019 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The:
Sted: Hos Lise-Lotte

Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Afbud:
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
• Der er ingen punkter til eventuelt
Konstituering af bestyrelsen:
• Formand: Lærke Andersen
• Næstformand: Lise-Lotte Holmgreen
• Kasserer: Henriette S. Christensen
• Menige medlemmer: Charlotte Vestergaard og Mette
Langkilde
• Suppleant: Vibe Toft Munk
• Bestyrelsen blev konstitueret med ovenstående fordeling af
posterne.
• Fremtidige møder: evt. rullende dage (2/4 hos Lærke, 7/5
hos Henriette, 6/6 hos Vibe, 14/8 hos Mette, 10/9 hos
Charlotte, 9/10 hos Lise-Lotte, 7/11 hos Lærke, 7/1 hos
Henriette)
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Formand Lærke
Andersen
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Formand Lærke
Andersen
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Næstformand LiseLotte Holmgreen

Gennemgang af Onedrive – dokumenter
• De væsentligste dokumenter blev gennemgået, herunder
diverse kontrakter med Rasmus Møller Jensen og Nordjysk
Ridecenter.
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Kasserer
Henriette S.
Christensen

Økonomistatus
• Status på økonomi:
• På hovedkontoen står der kr. 104.757, 92, på Mobile Pay
kontoen kr. 3790,50. I alt kr. 128.550, 42
• For at skabe overblik over indtægter og udgifter ifbm.
arrangementer udfærdiger kassereren skabeloner sammen
med revisoren, som skal bruges fremadrettet, når der
afholdes arrangementer af forskellig slags.
• Hvor får vi vores midler fra?

Billeder tages !!!!!!!!!!!!!!
Generalforsamling 2019
§ Opsamling:
§ Næstformand Lise-Lotte Holmgreen fremlagde
forslag til køreplan for generalforsamling inspireret
af Dansk Rideforbund. Det blev besluttet at tilpasse
forslaget til Tvistur. Lærke Andersen laver forslag til
næste bestyrelsesmøde, hvor det diskuteres og
godkendes i sin endelige form.
§ Ny dato for generalforsamling til 2020
§ 7/2- 2020

•
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Formand Lærke
Andersen
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Formand Lærke
Andersen
Formand Lærke
Andersen
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Formand Lærke
Andersen
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Suppleant Vibe
Munk
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Kasserer Henriette
S. Christensen

Lokale- og medlemstilskud fra Aalborg Kommune,
kontingent fra medlemmer, overskud fra diverse
arrangementer og stævner
Klubaften - Udvalg:
• Vi holder igen i år en klubaften, hvor vi diskuterer
arrangementer i de forskellige udvalg. Forinden holder vi
møder med udvalgene mhp. afklaring af arrangementer.
• Dato: 24/3 kl. 10 med efterfølgende ridetur. Bestyrelsen
mødes kl. 9.30
• Mad? Kaffe og rundstykker.
Udvalg:
• Avlsudvalg: Der skal nye ind
• Tøjudvalg: Linda stod for denne. Gauti står for salg af
klubtøj
• Junior/ungeudvalg: Lærke, Bettina Berndt, Vibeke Damkier
og Vibeke Andersen
• Turudvalg: Lærke, Lise-Lotte
• Kursusudvalg: Vibe, Charlotte
• Stævneudvalg: Andreas, Henriette
• Facilitetsudvalg: Andreas
Indhentning af børneattester
• Hentes på alle nye medlemmer i bestyrelsen
Faciliteter:
• Søren Raff fortæller, at der ligger en gammel gyllespreder,
som vil gøre et meget bedre job ift. vandfordeling til bane den er mindre og fordeler vandet bedre, den kan køres, så
der både kan rives og vandes på samme tid. Dette vil kunne
hjælpe på tidsplanen. Prisen på at få den lavet er kr. 5000 den anden, vi har, spilder meget vand og er bøvlet at arbejde
med.
• Hvis den kan gøre arbejdet bedre og mere effektivt, vil
bestyrelsen bekoste en reparation på max. kr. 5000
Sponsor
• John Siiger spurgte idag, om der ikke måtte komme en
seddel om, at han kan buskrydde for et mindre beløb hos
private?
• Angående seddel skal John spørge Lisa. Lærke og LiseLotte vil diskutere, om sponsorer kan få lov til at få lagt
opslag på Tvisturs hjemmeside.
Forslag til aktiviteter
• en månedlig spiseaften, hvor der vil være et tema/ fokus/
aktivitet
• Vibe og Lise-Lotte kommer med forslag til temaer, som
medlemmer af Tvistur kan byde ind med, så
arrangementerne ikke skal koste ekstra for deltagerne. Evt.
kan arrangementerne finde sted hver anden måned i stedet
for hver måned.
Køb af hesteklipper
• Victoria er flittig til at hjælpe med at klippe folks heste.
Måske vi skulle høre, om hun vil tjene en bette skilling?
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12.

Referent

Lærke spørger Victoria, om hun vil arrangere klipning af
heste. Hvis hun vil, kan hun lave opslag til ophængning på
NR

Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
• Klubdag
o Lærke laver invitation til klubdag
o Charlotte køber rundstykker, smør, marmelade og
kaffe/te
o Mette laver en flyer for klubtøj, som kan uddeles på
dagen
• Lærke kontakter Linda, Henriette og Andreas angående
aflevering af nøgler til sekretariatet og lokalerne over
rytterstuen.

