BESTYRELSESMØDE
Dato: torsdag d. 6. april. 2017 – Kl. 19:00‐ca. 21.30
Ordstyrer: Formand Lars Pedersen Referent: Lise‐Lotte Holmgreen
Varme, Kaffe & The: Lars
Afbud: Henriette Mallin, Elisabeth Vestergaard
Sted: Privat hos Susan, Flødalvej 28, 9230 Svenstrup
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Formand Lars
Pedersen
Formand Lars
Pedersen

Kasserer
Vibeke

Er der punkter til evt.
 Ridehuset: Hvem bestemmer, hvem der må levere
privatundervisning?
Opfølgning af punkter fra sidste møde
 Der er ingen
Meddelser, post og vigtig information

Formanden Lars Pedersen fremlægger følgende
punkter
◦ Så har der været lidt problemer med bestyrelsens mail
men Andreas (næstformand) kikker på det! Husk at
svare tilbage på at man har læst den…
◦ Problemet er løst. Vi skal huske at markere, at vi har
læst beskeder fra Lars (formand) og andre i
bestyrelsen, når de kommer på bestyrelsen FB‐side
◦ Status på bestyrelsens hjælp ved de kommende
stævner – der er ingen krav til at vi skal hjælpe, men vi
må gerne
◦ Alle i bestyrelsen opfordres til at hjælpe til ved
stævner
◦ Der er kommet mange nye opstaldere! Skønt ‐
hvordan gør Tvistur dem opmærksom på, vi er her,
samt fortæller, hvad vi kan tilbyde? F.eks. via. vores
kommende Tvistur folder (hvad er status på den?)mv.
– Vi skal byde dem velkommen i fællesskabet mv.
◦ Vi holder lidt øje med, hvordan det går.
◦ Status på sponsoraftaler + nye små sponsorer. Såsom
Ping Pong Posters og Joan Rask
◦ BDO er kommet med (som guldsponsor). Der er lavet
små sponsoraftaler, som vi vil reklamere for nederst
på hjemmesiden (Ping Pong Posters, Joan Rask)
◦ Mail fra Aalborg Kommune
◦ Inviterer til en temaaften for ildsjæle i Gigantium 26.
april kl. 17‐21. Vil gerne i dialog med foreningerne for
at høre, om de kan gøre mere, bl.a. i forhold til
problematikken med frivillige.
Økonomistatus
Fremlagt af kasserer Vibeke Andersen

Andersen
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Alle




Konto/kommende udgifter/status
Der står kr. 41.818,36 på vores konto. Der er kommet
mange nye medlemmer pga. stævnesæsonen, så vi regner
med flere indtægter gennem Sporti.
 Status på den ny revisor og det nye økonomi system
 Systemet er oppe at køre, og alle poster skal nu indtastes.
Vi kan evt. oprette underkonti (adskilt fra det samlede
regnskab), så de, der fx står for stævner, også kan bruge
systemet.
 Status på Mobilepay
 Der er stadig mange udfordringer med at blive oprettet.
Vibeke (kasserer) tager kontakt igen.
Nyt fra udvalg
 Turudvalg
 Udvalget har besluttet at lave tre ture i 2017:
 Guldbæktur (mødes kl. 15, rider kl. 16 = varighed 1,5 time
med pause og tilbage til grill). Datoer 20. maj eller 17.
Juni. Lærke hører Lisa, hvornår der er plads.
 Vingårdstur i august/september (Anna Margrethe
kontakter vingården i Guldbæk)
 Rold Skov 14. oktober m/fælles transport. Else vil spørge
Søren (tirsdagsholdet), om han vil være forrytter.
Afsluttes med frokost.
 Facilitetsudvalg: Formand Lars og næstformand Andreas
gør status på renovering af ridehus lyd mv., og toplag på
ny ovalbane haster?
 Musikanlægget kommer til at koste under kr. 10.000, da vi
satser på at købe brugt (Hans Houmøller hjælper)
 Speakerhuset er færdig, og der mangler de sidste detaljer,
herunder musikanlæg
 Toplaget på ovalbanen er for tyndt, og gruset begynder at
komme op gennem laget = der skal et 7 cm nyt toplag på.
Det kan gøres for kr. 30.000, hvis vi selv lægger det på, og
får Kristian Rytter til at glatte det ud. Vi satser på, at
toplaget kan holde til efter Pinse, hvorefter vi bør gå i
gang. Bestyrelsen besluttede at øremærke de kr. 20.000
fra sponsorater + overskuddet fra Påskestævnet.
 De sidste ting i ridehuset (tribunerne) udsættes til senere,
hvortil vi så bl.a. kan søge fondsmidler
 Tøjudvalg: Formand Lars info omkring samarbejde med
Gauti
 Samarbejdet med Gauti er kommet i gang, og vores
klubtøj kan købes på Gautis hjemmeside. Man skal oprette
sig som bruger på deres hjemmeside for at kunne købe
klubtøjet. Vi lancerer samarbejdet, når det er helt oppe at
køre om ca. en måned. Vi kan evt. lave en klubaften, hvor
vi kan få yderligere rabat.
 Junior/Unge udvalg Formand Lars info om kreativ aften
med Joan Rask + ny vinterklub for pigerne fra august i
samarbejde med Jonas og Anne
 Vi arrangerer en grafisk aften, hvor pigerne kan lave
collager af deres heste, som kan trykkes på net og krus.
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Formand
Lars/Lise‐Lotte

Lars (formand) vil sammen med Jonas og Anne lave en
vinterklub for ca. 12‐15 unge piger (11/12 år og opefter) ,
hvor man fx mødes ca. 8 gange i løbet af efteråret om
noget fagligt og socialt.
Evaluering af Klubmøde
 Hvordan gik det?
 Bestyrelsen har generelt en positiv oplevelse af mødet.
Udvalgene skal efter mødet justeres på hjemmesiden. Der
blev etableret et beplantningsudvalg.
 Hvad skal vi følge op på?
Aktiviteter + investering
 Punkter som Lise‐Lotte foreslår vi skal samle op på fra
klubmødet
 Bestyrelsen diskuterede muligheden for at fylde den
gamle ovalbane med grus, men henlægger indtil videre
sagen bl.a. pga. økonomi
Græsslåningsplan
 Lucas Hedegård har budt ind på hjælp?
 Bestyrelsen laver en kampagne for græsslåning i håbet
om at få flere til at melde sig. Der skal slås græs 14 gange.
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Henriette

Fonde
 Status + Er det en idé at søge penge til nyt toplag, og kan
vi nå det?
 Det er for sent at søge til toplaget på ovalbanen, men
bestyrelsen vil søge midler til dækning af toplag på
pasbanen og til tribuner og maling af spær i ridehuset.
Eventuelt
 Har vi noget? Susan spørger, hvem skal have lov til
at levere privatundervisning i ridehuset, når
Tvistur betaler til ridehuset?
 Tvistur har truffet aftale med Lisa om, at aftaler om
privatundervisning skal cleares med hende.
 Hjertestarter
 Andreas (næstformand) foreslår, at vi ansøger
Trygfonden om at få en hjertestarter sat op. De
første tre år står fonden for vedligehold, herefter
skal vi overtage drift og vedligehold. Bestyrelsen
besluttede at gå videre med projektet. Andreas
ansøger.
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt op

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 1 maj. 2017 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Lise‐Lotte

