
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. februar 2023  

Tilstede er: Anita Andersen, Bente Skytte Olsson, Per Svolgaard Nielsen, René Egelund Nielsen og Majbrit 

Mejrsk. 

Referent: Majbrit Mejrsk 

 

1. velkommen til de nye i bestyrelsen 

2. Pr-gruppe, skal vi have en sådan?  

- Sponsorvæg, vores bager, skiltemand, Jem og Fix støtte til foreninger, nyt lys på banen,  

• Forslag til Pr-gruppen: Susanne, John, Pat, Mike, at formand Anita er tovholder. 

• Sponsorvæg, sættes i kanten mod PH 

• Der skal laves et skriv, som beskriver kredsen (måske Pat kan lave den?) Beskrivelsen skal 

bruges når der ansøges sponsorater. 

3. p-pladsen, hvad må/kan vi gøre, så den ikke bliver så bundløs? 

• Lejemålet kan opsiges af begge parter med et års varsel. 

• Knust beton til opfyld (René undersøger pris) 

4. arbejdsdag 13. maj 2023 kl. 09: 

• Rengøring af klubhus,  

• vinduer på terrassen pudses,  

• grus på p-plads huller, 

• hegn mellem hvalpebanen og IGP banen, pæle er knækket - efterses. 

• opsætning af Whiteboard ved siden af el skabet i klubhuset 

 

5. trænerudvalg 

• indkalde til træner og figurant møde, Anita vil gerne med. (Pat indkalder) 

• Pt. Har vi Mike, Mathias, Sarah, Emilie, Kasper, Kenneth, René og Per som figuranter 

• Trænere: Sussie, Ketty, Pat og Majbrit (ved at tage uddannelsen) 

• Per har sendt materiale til Mathias og Mike omkring figurantarbejde.  

• Figurantkursus? 

 

 



 

6. IGP prøve hold: 

• Forslag om tirsdage kl. 18.30 

• Pat starter holdet op. 

• Majbrit med som føl 

• Man skal have færdselsprøven, for at komme på holdet 

7. nøgler til klubhuset 

• Anita laver liste over udleverede nøgler og får lavet 5 nye nøgler. 

8. fremtidige prøver i kredsen: 

kredsmesterskab den 18. november 2023 

• prøveleder: ? 

• dommer: Vivi Gilsager eller Michael Brandenhof 

• sporlægger: Per 

prøvelederkursus (Pat finder en dato) 

• vi skal have afholdt et prøvelederkursus fysisk i kredsen 

• Pat kan afholde kurset. 

9. evt. 

 

Næste møde er mandag den 3. april kl. 19.30 på Messenger 

 


