EKSTRAORDINÆRT
BESTYRELSESMØDE
Søndag den 18. maj 2019 kl. 13
Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The:
Sted: På NR

Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Afbud: Vibe Toft
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
•
Ønsker fra facilitetsudvalget (jf. mail fra Andreas og Nanna 10.
maj 2019)
• Aalborg Flagstangsfabrik: Flagstangsholder (10 x kr. 307
inkl. moms) og flag (islandske 4 x kr. 450 inkl. moms + 1 á
kr. 688 inkl. moms + danske 2 x kr. 188 inkl. moms) = kr.
6.384
• Beløbet er godkendt af bestyrelsen
• Pilefletshegn til ovalbanen ((6 x kr. 160)
• Bestyrelsen foreslår møde med Nanna, Rasmus (lodsejer),
NR og Bestyrelsen (Lærke og Charlotte) for at afklare,
hvordan ideen er tænkt og projektet evt. skal udføres.
• Saltning af banen inden pinse (kr. 10.894 inkl. moms)
• Beløbet er godkendt
• Lindetræer (8 stk.) ved ovalbanen (kr. 9250 inkl. moms),
inkl. vandingsposer ( kr.1040 inkl. moms)
• Bestyrelsen foreslår møde med Nanna, Rasmus (lodsejer),
NR og Bestyrelsen (Lærke og Charlotte) for at afklare,
hvordan ideen er tænkt og projektet evt. skal udføres.
• Vandtanke (5 x 1000 liter, kr. 2.250 inkl. moms)
• Beløbet er godkendt
• Leje af tromle til pinse (kr. 1500 pr. dag = kr. 7.500)
• Beløbet er godkendt ift. pinsestævnet i år, men bestyrelsen
vil gerne have undersøgt, om det fremadrettet kan betale sig
at købe i stedet for at leje.
• Nyt rivenet til ovalbanen (pris mangler)
• Bestyrelsen forholder sig til ønsket, når pris foreligger.
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Formand Lærke
Andersen
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Medlem Mette
Langkilde

Kontakt til Gauti
• Det er stort set umuligt at komme i kontakt med Gauti, hvad
enten det er via telefon, sms, Messenger eller mail
• Gauti svarer ikke på henvendelser, så bestyrelsen har
kontaktet Gauti via mail mhp. afklaring af deres engagement
med foreningen. Vi har ønsket svar senest 1/6, dvs. inden
pinsestævnet.
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Næstformand LiseLotte Holmgreen

Behandling af indstilling fra DIF vedr. Lars Pedersen
• Indstilling fremsendt fra Jan Darfelt, DIF, 9. maj 2019

•
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Referent

Bestyrelsen anerkender indstillingen fra DIF, men vurderer,
at 15 års frakendelse af muligheden for at have med børn at
gøre er lang tid ift. en dom på 2 år. Ligeledes undrer
bestyrelsen sig over, at indstillingen er baseret på
byretsdommen og ikke den efterfølgende dom i landsretten.

•
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
• Lærke Andersen og Charlotte Vestergaard mødes med de
involverede parter vedr. beplantning
• Mette Langkilde følger op på Gauti, herunder hvor de 10%
på salget i 2018 er blevet af
• Lise-Lotte Holmgreen skriver til DIF ang. Lars Pedersen
sagen.

