Referat fra Bestyrelsesmødet
Mandag d. 9. Juni. 2014 kl. 18.30 i klubhuset
Steen – sørger for noget til kaffen
Til stede: Aase, Lisbeth Jan, Steen, Viggo, Tommy og Martin
Fraværende: Lisbeth, Jan og Viggo Referent: Martin Krog

Referat:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. Maj. Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole
2. Nyt fra Formanden.
3. Økonomi.
 Børneattester
o Børneattesterne er indsendt
 Medlemsliste og status for betalinger 2013?
o 313 medlemmer og 8 har endnu ikke betalt.
4. Nyt fra udvalgene
 Landevej:
o Udvalgsmøde den 16. juni
 MTB:
o Club La Santa Kids cup forløber planmæssigt med 48 deltager
o Club La Santa forløber planmæssigt og styrker samarbejdet mellem
naboklubberne
 Web/Internet:
o Der foretages en gennemgang af klubbens hjemmeside med rettelser
af klubbens adresse m.m.
 Klubtøj:
o Der bestilles løbende nyt klubtøj.
 Klubhus og inventar:
o Se punkt 5
5. Nyt Klubhus
 Ansøgning af lokaletilskud
 Der ansøges ved kommunen om forhøjet lokaletilskud
 Evaluering af fremvisningen den 9. juni.
 Steen kontakter de involverede personer.
 Hvornår flytter vi hvordan flytter vi?
 Praktisk flyttes der før 1. juli.
 Offentligt er der opstart den 5. august kl. 17.00 med fællesafgang for
alle med efterfølgende pølser og brød ved klubhuset
6. Evaluering af fællesmødet
 Der afholdes et fællesmøde til næste år omkring maj måned.
 Til næste bestyrelsesmøde laver Martin et oplæg omkring åbenhed.
7. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder.
 4. august kl. 18.30
 15. september kl. 18.30

8. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
Klubben bevilliger penge til
 Maling af rummene.
 El
 Køkken og køkkenudstyr
 Ændring af elektronisk dørsystem.
 Opstilling og anvendelse af klubtøj
 Udstyr til WC’et
 Reoler
 Projektetter eller TV og internet
 Støvsuger
 Vaskeplads, cykelholder og udendørsudstyr.
9. Evt.
 Harzen 2015: MTB 14-17 maj Landevej: 22-25 maj eller 28-31 maj

