Bestyrelsesmøde 1/14
Onsdag d. 23-04-2014 V. Rene Jørgensen, Søbjergvej 54, Tulstrup.
Til stede: Rasmus Vendelboe, Bjarne Rosenlund, Allan Jensen, Niels Kristian Højris, Rene Jørgensen og
Sabine Rosenlund.
Ikke til stede: Anders Clausen, Martin Jakobsen, Jan Juul.

1: Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
2: Økonomi
Alt ser fint ud.
3: Løbende sager
A - Bestyrelsen
Varme i klubhuset: Olietanken flyttes over i hallen. NK og Rasmus måler op, således at der kan sættes alarm
til inden fyret flyttes.
Nye containere: Banen kan bruge de to, til henholdsvis samarit rum og billetsalg.
Nye datoer for arbejdsdage: I forbindelse med en forekommende arbejdsdag, skal der fremfindes et par
materialer, arbejdsfordelingen er følgende: Niels Kristian måler op til alarm, og taler med Ronnie herom,
samt forsøger at få fat i nogle fliser. Rene taler med MRC om evt. plan med de nye containere, samt sørger
for noget med sand. Rene sørger også for rør, til flytning af tanken. Rasmus kigger efter hvad der er af
maling og pensler i klubhuset.
B – Baneudvalget
Radioerne er ved at synge på sidste vers, og Allan undersøger hvad det vil koste at udskifte dem.
Der har været møde med DASU omkring forsikringsstigning.
C – OR udvalget
OR har et ønske om to containere, og har fået grønt lys til at finde to.
D – MRC Udvalget
Intet indberettet.
4. Øvrige udvalg
A - Sponsorudvalg
Der er stadig plads til nye sponsorer
B – Bygningsudvalg
Der skal sættes lys op på den anden side af huset, NK sørger for en ny sensor og lampe.

C – Bankoudvalg
Der kan stadig godt bruges hjælpere.
D – Klubblad og hjemmesideudvalg
De enkle udvalg opfordres til at sende noget nyt materiale, til hjemmesiden, med info om de forskellige
sportsgrene.
E – Aktivitetsudvalg
Klubaften med vejning af biler blev aflyst. Det er usikkert om der bliver et lignende arrangement.
Klubaften ved Sunds Auto, var derimod en succes med ca. 15 deltagere.
Der arbejdes videre på at lave nogle flere klubaftener henover sommeren.
F – Cafeteriaudvalg
5: Nye møde datoer
Onsdag d. 25/6, klokken 19.00 Bjarne, Stentoften 7,8362 Hørning
6: Eventuelt
Protokollen vil fremadrettet blive lavet i form af en årsbog.
Sabine og NK kigger på priser på klubtøj.

