DAGSORDEN
BESTYRELSESMØDE
Dato: torsdag d. 28. april 2016 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Afbud:
1.

Referent: Torben F

Varme, Kaffe & The: Vibeke A

Er der punkter til evt.
• Hvem har punkter til evt. på forhånd?

2.

Torben F

Referat fra sidste møde
• Opfølgning af punkter fra sidst

3.

Lars

Meddelser, post og vigtig information
• Formanden (Lars) punkter se neden for:
1. Lille ref. fra klubmødet i Odense: Referater ligger
i onedrive under DI .
2. Ny årsplan for vores bestyrelses møder i 2016.
uddelt
3. Mail fra Regitze Nielsen Vibeke svarer
4. Skaga ny sponsor m. 5000 kr. tjek
5. Arbejdsdag – hvem deltager mv. Vibeke , Sus ,
Bette , Lise , Vibeke A . Bettina
6. Skal vi holde et strategimøde i bestyrelsen? Ja,1/9
kl 17 -22
7. Thehøj Guldtryk info . Husk at bede om 10 % som
følge af DI aftale
8. Andre som har noget. Ingen

4.

Vibeke

Budget (Information)
• Økonomi status . Ok. Påskestævnets resultat taget i
betragtning. Det ser fornuftigt ud.
• Kommende udgifter. 40000 til pasbane.
• Status på medlemsliste og Lisas orangebog? intet
• Fremlæggelse af budget og regnskab for 2016
• Øvrigt / mobilepay oprettes.

5.

Alle

Nyt fra alle udvalg –
• Stævne- udvalg
• Kursus-udvalg
• Facilitets-udvalg . Pasbane næsten færdig. Ovalbane
hul skal laves og udjævnes . Køkken ovn og køleskab
skal optimeres , evt nyt. Lise tovholder.
• Tur-udvalg
• Junior/unge-udvalg
• Pinse-udvalg
• Web-udvalg
• Alrid-udvalg - Jørgen har styr på det
• DI-udvalg
• Tøj-udvalg
• Avls-udvalg 27/5 avlsaften. hvad m evt følshow i
efterår ?

6.

Vibeke D

DM i Alrid
• Har et spørgsmål? Vibeke A og Jørgen Dalby vil gerne
stå for at afholde DM - Men ikke mange fra
bestyrelsen kan afse tid til stævnet.

7.

Lars, Bette og
Andreas

Info om stævnet i juni
* Info om afvikling/status på stævne. 24-26/6.
Bette: Stævnet er A og B sport samt udtagelse. Dommere
snart på plads..Enkelte løse ender , men Bette Andreas og
Lars har styr på stævnet.

8.

Alle

Klubaften
• Evaluering. Bette DI forsikring . Skal vi have
Turudbvalg på facebook ( Bettina) Faciitetsudvalg
Andreas og Lars
• Skal vi evt. holde et nyt til efterået?
Overvejes på strategimøde
• Indbydelse ud i god tid næste gang.

9.

Lars/Majken

Pinsestævne
• Har i spørgsmål?
• Status

10.

Andreas

Fibernet
• Status - vi overvejer til næste gang.

11.

Alle

Eventuelt . Pas på stemningen og kulturen til møderne.

12.

Torben F

Godkendelse af referat fra i aften
• Oplæsning og godkendelse

Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag d. 26. maj 2016 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Andreas

