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27. oktober 2017 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag, den 24. oktober kl. 19.00 hos  

Hans Jørgen Enggårdvej 11, med følgende dagsorden:  

1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af referat fra 12.09.2017 

3. Økonomi v/HJP  

4. MobilePay 

5. Generalforsamling hvem er på valg. 

6. Prøve den 11. november 2017. 

7. Bane fordeling i vinterhalvåret.  

8. Bordet rundt 

9. Nyt møde 

Indkaldelse fremsendt til: 

Britta, Eigil, Tomas, Esper, Daniel, Calle og Hans Jørgen 

 

Afbud: Esper, Daniel, Tomas 

Fraværende: Calle 

 

Ad1) Britta bød velkommen 

Ad 2) Referatet godkendt fra den 12. september 2017, i forbindelse 

referaterne er vi blevet gjort opmærksom på at referaterne ikke altid kommer 

op i klubhuset. Vi opfordrer kredsmedlemmer til at bruge hjemmesiden, hvis 

dette skulle være tilfælde.  

Ad 3) Hans Jørgen fremlagde økonomien for perioden. Regnskabet viser et 

underskud som forventet p.g.a. investeringer vi har foretaget i år.  

Ad 4) Hans Jørgen informerede om mobilepay, vi kommer fremover til at 

have mobilepay erhverv, og ikke som nuværende. Det vil betyde at der er en 

udgift ved brugen af mobilepay på 0,75 øre pr. gang. Bestyrelsen er enige om 
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at vi vil bevare muligheden for mobilepay. Denne ekstra udgift vil gøre at 

priserne i kantinen evt. vil stige lidt, samt at vi vil prøve at lave f.eks. plakater 

som sælges til medlemmer. Bestyrelsen ønsker at den sorte bog udfases, 

fordi nogle som bruger den mulighed, oftest ”glemmer” at betale deres 

regninger.  

Ad 5) Generalforsamling, hvem er på valg: Næsteformand: ønsker genvalg, 

Kasserer: ønsker genvalg, Sekretær: ønsker genvalg.  

Næste års generalforsamling vil blive den 6. februar 2018 kl. 19.00 

Ad 6) Prøve den 11. november, pt. er 11 tilmeldt. Susanne og Eigil varetager 

køkkenet. John finder sporarealer, Esper er sporlægger. Prøven starter kl. 

9.00 

Ad 7) Banefordeling, der indstilles til at banen til venstre for klubhuset er 

forbeholdt klubbens trænere i tidsrum fra kl. 16.00 indtil holdtræning, hver 

mandag og onsdag. Holdene/ trænerne har også brugsret til banen efter 

lydighedstræning til gruppe C disse to dage. Resten af ugens dage, er der fri 

mulighed for selvtræning.  

Ad 8) Bordet rundt:  

Eigil: hjælpefest den 25. november 2017 kl. 18.30 i klubhuset. 

Eigil laver god mad, drikkevarer købes for 100 kr.  

Eigil: Plænetraktorren har fået nye knive. De gamle var slået skæve så de 

kan ikke slibes op igen, samt at karosseriet på plænetraktoren var også slået 

skævt, det er nu blevet rettet. HUSK ikke at smide/glemme noget på vores 

baner. 

Britta: Sporarealerne som kredsen har, er kun for medlemmer af kredsen som 

betaler træningsgebyr.  

Ad 9) Der blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skal afholdes den 5 

december 2017 kl. 19.00 på Enggårdvej 11 hos Hans Jørgen.  

Referat: Britta Kammersgård 

 


