18. januar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. januar 2016 kl. 19.15 i klubhuset med
følgende dagsorden:







Velkomst ved formanden
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde af 24. november 2015
Årsafslutning 2015.
Spor marker. 5 gaver til lodsejer/landmanden navn på disse landmænd.
Generalforsamlingen den 2. februar 2016.
Hvis der skulle blive brug for et ekstra DM/VM udtagelse er vi frisk på denne
opgave i april.
 Bordet rundt
 Nyt møde
Afbud: Torben og Steen
AD1: Velkomst ved formand
AD2: Referat godkendt
AD3: Kontingent / Økonomi. Regnskabet er gennemgået, og viser et større underskud, men ikke
mere end forventet. Trods træningsgebyr og drikkevare er sat op i slutning af 2015, vil der
regnskabsåret 2016 også være en fordring, at få kredsen økonomi til at balancere. Derfor vil
bestyrelsen i foråret 2016, invitere medlemmerne til et møde, for drøftet/debat om, hvilke
initiativer der kan komme på tale.
AD4: Spor marker. Esper har lavet et optegnelse på de sted for er muligt for kredsen medlemmer
at gå spor på. Der mangles et enkelt landmand, at få information om hvor på hans marker der må
gås på. Esper følge op på dette.
AD5: Generalforsamling: Bestyrelsen er blevet bekendt med, at Steen af personlige årsager, vælge
at trække sig, fra arbejde i bestyrelsen.
Derfor er det ændring i dagsorden til generalforsamlingen.
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AD6: Bestyrelsen vil i den udtrækning der skulle behov for en ekstra udtagelse, gerne varetage
denne opgave i foråret 2016.
AD7: Bordet rundt:
Eigil oplyser, at han er i gang med at fjerne nogle grene fra træerne langs vejen ved klubhuset og
vil forsættet ned langs stien til indgang for gruppe c på den nye bane i foråret.
Eigil: Må medbringes egen drikkevare i kredsen? Nej det må ikke tages egen drikkevare med i
klubhuset. Vigtig at støttet kredsen.
Britta: Indkøbt nyt lodretspring. Da de nuværende spring ikke til leve helt op til prøvestandarter.

Ref. Britta
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