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12. august 2016 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 9. august  kl. 19.30 

på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen  

1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28.6.16 

3. Økonomi ved Anders, herunder resultat fra Herning Open 

4. Evaluering Herning Open. Ris & ros 

5. Udtalelsesstævne til DM 

6. Bordet rundt 

7. Nyt møde 

Afbud: Anders & Esper 

 

 

Ad 1:  Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra bestyrelsesmøde den 28. juni blev godkendt. 

Ad 3: Desværre kunne Anders ikke deltage p.g.a. af sygdom. Vi håber 

han snart er frisk igen så vi kan få resultatet fra Herning Open. 

Ad 4: Det blev snakket ”løst og fast” om Herning Open. Vi syntes alle at 

det blev afviklet med godt humør og god arbejdsindsats fra mange 

medlemmer af klubben. Igen tak for det. Det er vigtigt at vi alle 

giver en hånd med. 

 Der var nogle få episoder hvor der blev ”snerret” lidt af hinanden 

og det er hvad der kan ske når man arbejder mange sammen og 

måske kommer lidt under pres. Men det er ikke nødvendigt hvis 

man lige finder det gode humør frem igen og taler ordentligt til 

hinanden   

 Bestyrelsen udarbejder en ”huskeliste” til næste stævne til de 

småting som vi kan gøre bedre og som skal ændres. 
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Ad 5: Kreds 14 har ansøgt om at blive vært for 1. udtagelsesstævne til 

DM i 2017. Og, vi blev godkendt. Der står endnu en opgave foran 

os, som skal løses. Derfor er næste møde meget snart, hvor det 

store emne skal være dette stævne. 

Ad 6: Bordet rundt. Vi vil gerne opfordre til at mails som modtages via 

hjemmesiden og som omhandler spørgsmål omkring træning, hold 

m.m sendes direkte til BRK’eren som er Elsebeth.  

(og kun til hende ) 

 Resten af bordet rundt var mest småting vi skal huske til næste 

stævne og kommer derfor på ”huskelisten” 

 

Ad 7:  Næste møde er allerede Tirsdag, den 30. 8. med fokus på stævnet 

i oktober og igen på Enggårdvej 11, Snejbjerg hos Hans Jørgen.  

Vi starter kl. 19.00 

 

 

 

 

Referat: Hans Jørgen 

 


