REFERAT Bestyrelsesmøde
Mandag d. 11. december 2017 kl. 18.00 Hotel Arbjerg.
Til stede: Steen Krukov, Jan Rasmussen, Tommy Kristiansen, Aase Hansen, Jens
Maegaard, Ole Klemmensen, Jesper Weber, Per Buch, Lisbeth Nielsen
Fraværende:

Ingen

Referent:

Lisbeth Nielsen

Gæster: Niels-Aage Ladekjær-Mikkelsen, Ole Tang


Evaluering af udviklingsøde den 23.11.2017 i Arnbjerg. Et godt møde. God energi
fra medlemmerne, der deltog aktivt i de enkelte grupper. God dialog. Mødet har
givet bestyrelsen vished om, at der i klubben er ekstra energi / hjælp at
hente hos medlemmerne, hvis vi evner at beskrive, organisere og pakke opgaverne
i mindre format. Generationsskifte og kommunikaitonsplatforme drøftet yderligere.
Aftalt at ofverbllik over kommunikationsstrenge i klubben tegnes og forklares i
Infobrev 2018 (Ole Tang, Ole Klemmensen). Til næste bestyrelsesmøde er liste klar
med bestyrelsesopgaver og fordleing (Lisbelth).



Indstilling til årets mestre 2017 sendt til Henrik Schmidt. Frist 15.12.



Status INFO brev. Frist for indlevering i dropbox er 22.12.2017
Vi har alle samme opgave som tidligere. Mail følger med fordeling af tekst.
Susanne og Lisbeth læser korrektur.



Generalforsamling – på valg er:
o Formand
o 2 bestyrelsesmedlemmer, Steen Krukov og Tommy Kristiansen
o 2 suppleanter



Indkomne forslag
1. Ombygning. Steen gennemgik oplæg fra udlejer. Enig bestyrelse om at
acceptere tilbud om den fulde ombygning, forudsat det kan gennemføres til
huslejestigning til 9.400 kr. i 5 år, hvorefter husleje falder til 8.200 kr. Steen
kontakter udlejer.
2. Young Guns. Bestyrelsen gennemgik oplæg fra styregruppen. Generelt var
holdningen, at der er gjort et flot forberedende arbejde. Enig bestyrelse i at
bakke projektet op. Vi vurderer det som et væsentligt udviklingsprojekt i at
kunne fastholde aldersgruppen i klubben. Der er flere i gruppen, der er faste
hjælpere på rutevedligehold. Rammebevilling gives mod 25% egen betaling
på hver event og aflevering af regnskab med bilag til kasserer. Steen giver
tilbagemelding.



Eventuelt – intet til drøftelse



Næste 2 mødedatoer
o 22. Januar – gennemgang regnskab 2017 ved Bent Mulbjerg
o 21. Februar - generalforsamling

