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13. oktober 2016 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 11. oktober kl. 19.00 hos  

Hans Jørgen Enggårdvej 11, med følgende dagsorden:  

1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 30.8.16 

3. Økonomi forsøges forklaret af HJP 

4. Udtagelsesstævnet Oktober i Kreds 14  

5. Bordet rundt 

6. Nyt møde 

Afbud: Anders & Esper 

 

Ad 1: Britta bød velkommen 

Ad 2: Referatet fra bestyrelsesmøde 30.8.16 blev godkendt og 

underskrevet. 

Ad 3: Hans Jørgen gennemgik regnskabet. Det ser rigtig godt ud i 

øjeblikket. Vi har en udtagelse foran os og rigtig mange har 

allerede indbetalt tilmeldingsgebyr. Vi skal huske på at der kommer 

en stor regning fra hovedforening på dommere og de skal også 

have en del at gebyret. Vi håber dog på at det stadig vil komme til 

at gavne vores klub – også økonomisk. Men, vi skal hele tiden 

tænke på vores udgifter. Der skal helst ikke komme alt for mange 

uforudsete udgifter. 

Ad 4:   ”Udtagelsen” Vi mangler stadig rigtig mange hjælpere og vi skal 

hermed opfordre ALLE til at melde sig til at hjælpe til. 

Tomas sørger at der bliver indkøbt nye apportbukke hos ABC og 

kan måske i den forbindelse for bånd med til opmærkning af 

banen. Den skulle efter planen bliver opmærket meget snart. 

Når tilmeldingen er slut lørdag, den 15. oktober, vil en del deltager 

måske have ”glemt” at indbetale gebyret. HJP sender en venlig 

påmindelse til dem som ikke har betalt. 
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Vi laver en menuplan som også bliver sendt direkte til samtlige 

deltagere og de bliver bedt om forhåndstilmelding. Det bliver også 

opslået på FB 

Der er opfølgningsmøde i ”udvalget” på mandag kl. 19.00 i 

klubhuset. 

Ad 5: Eigil har arrangeret at vi kan afholde et foredrag med Per Bank, 

som har været med i Sirius Patruljen. Det sker den 23. november 

kl. 19.00 i klubhuset. Det bliver et mindre gebyr for kaffe og kage. 

Alle betalende medlemmer er velkommen og må gerne tage en 

ægtefælle/ven med. Der kommer opslag i klubhuset i begyndelsen 

af november. 

HJP spurgte ind til nøglesituationen. Det er ikke rimeligt at tidligere 

medlemmer har adgang til klubbens faciliteter. Vi overvejer hvad vi 

skal og kan gøre. Det er i det hele taget ikke rimeligt at man 

benytter faciliteterne uden at betale medlemsgebyr. 

Vores naboklub DCH har spurgt om de må låne/leje banerne og 

måske klubhus i september 2018 til DM. Vi syntes det er rigtig at 

udvise godt naboskab og melder derfor tilbage med et ja. Måske 

kan DCH hjælpe os en anden gang. 

 

 

Nyt møde bliver tirsdag, den 29. november kl. 19.00 hos Hans Jørgen igen. 

 

 

 

Referat: Hans Jørgen  

  


