Referat Bestyrelsesmøde 1. Maj 2017.
Deltager: Tom, Per, Ketty, Torben, Bente = ref.
1. Brugt Brakpudser købes, kr 500 der skal nye remme til, pris ca. 500, altså en udgift på ca. Kr 1000.
Kassebeholdning oplyses til at være kr. 21.294,74.
2. Arbejdsdag før sommerferien, evt. D. 10. Juni. Besluttes på næste medlemsmøde hvornår det
bliver. Næste medlemsmøde er den 18. Maj kl. 19.15. Torben annoncerer det på hjemmesiden.
Forslag til opgaver til arbejdsdagen: Træer fjernes, saves ned i første omgang, senere stillingtagen
til eventuel fjernelse af rødder. Stort arbejde og dyrt. Vinduer der er gået i stykker repareres, der
skal tages mål og bestilles glas. Eventuelt nye døre, de gamle er utætte. Carport, redskabsrum byg
selv. Spørge Asbjørn om han vil tegne et forslag. Planen er at traktor græsklipper og materialer skal
opbevares her. Terrasse foran huset, beton fliser 50x50 er på tale. Læskur ved banen. Pæl til.
Afbinding af hund ved gruppe C. Græsslåning på banen, Per og Torben melder sig til det, vi må
tage det op igen, hvis andre skal overtage tjansen.
3. Sommerfest 26. August, menu grill, skal planlægges nærmere.
4. Næste møde 7. August kl. 19

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. august 2017.
Deltagere: Per, Ketty, Torben, Bente ref.
1. Siden Sidst: Sommerafslutning, hyggelig dag, med opgaver. Skur er bygget, taget mangler
endnu. Plæneklipper kører.
2. Medlemsmøde d. 24. aug., her skal aftales arbejdsdag i begyndelsen af september. Opgaver til
arbejdsdagen: læskur ved skjul 6, terrassen foran huset skal den forbedres? Oprydning? Glas skiftes
i dør og vindue.
3. Sommerfest 26. aug. menu, pris m.v. aftales nærmere til medlemsmøder. Klubbens visitkort skal
præsenteres til mødet.
4. Vi afventer service på varmepumpen, muligvis i indeværende uge, Torben har kontakten.
5. Vi taler om opsætning af lys på banen, Per og Torben forsøger at finde en dag, hvor det kan lade
sig gøre, der skal lånes en kran.
6. Ketty vil taler med Anja og Irene om fremtidig madordning, og komme med tilbagemeldning.
7. Kredsmesterskab d. 11. nov. Torben er prøveleder, Per vil hjælpe til ved behov. Dommer Mikael
Brandenhof, figurant er bestilt.

Referat fra bestyrelsesmøde 12/12.
1. Bente har trukket sig, Anja er kommet ind som suppleant
2. Der er mulighed for at søge penge til renovering af klubhuset. Per undersøger nærmere og
sender ansøgning til kommunen(skulle gøres inden nytår)

3. Torben har fulgt op på lys på banen
4. OBS bestyrelses møde inden general forsamling den 10/2, er den 30/1 kl 19.00
5. Der skal følges op på muligheden for mobil pay
Torben og Per har været lidt igang
6. Der har været tale om der er mulighed for flagstang og flag som kan bruges ved festlige
lejligheder.
Vi har et flag i klubben men det et lidt stort i forhold til den størrelse flagstang der kan sættes op
ved huset,
Der følges op op det senere på året
Referat Ketty Jensen

