Møde referat af bestyrelses møde 5/14
Tilstede: Rasmus Vendelbo, Allan Jensen, Niels Kristian Højriis, Inge Marie Petersen, Bjarne
Nielsen, Anders Clausen, Kim Nyggard Krogh Og Sabine Rosenlund
Ikke tilstede: Rene Jørgensen.
Torsdag den. 15/1-2015 v. Niels Kristian Højriis, Per Kirkebys vej 30

1: Referat - Godkendt.
2: Økonomi – Der er fastsat budget for 2015. Derudover er det besluttet at gaver til runde
fødselsdage er sat til 300 kr. (Startende fra 50 år)
3: Bestyrelse: Generalforsamling: Inge Marie handler ind til franskbrød og kage. Alle mødes
klokken 18, og hjælper med at smøre.
Indkommet tre forslag:
-Der er indkommet et forslag om at nedsætte bestyrelsen fra 9 til 7 mand (§7)
- Det forslås at bestyrelsen frit konstituerer sig selv (§7)
- Ændring af § 5 vedrørende udelukning og eksklusion
Bjarne sørger for at medbringe ud printede kopier

Niels Kristian taler med Rene vedr. Årsberetningen.

4: Øvrige udvalg
A - Baneudvalget: Det undersøges om ildslukkerne kan testes af et klubmedlem. B udvalget ønsker
tilskud til et Omgangs tælle anlæg og et Vogn nummer anlæg.
B - OR-udvalget: Der er vintercup den kommende weekend, i den nye BMW. OR har fået stillet
deres to containere på plads og ønsker tilskud til at bygge et tag imellem disse og til at få
nedgravet et strøm kabel, der skal gå over til toiletbygningen.
• C - MRC-udvalget: Efterlyser branddaskere. Hvis de ikke kan findes gratis, købes disse. Der
tjekkes op på om MRC kan overtage nogle af banens ildslukkere. MRC er igang med at lave
den nye kunstgræsbane og ønsker tilskud til at gøre banen færdig, og mere attraktiv. MRC
vil gøre en stor indsats for at hverve nye medlemmer.

D - Sponsorudvalg: Asger Vendelbo arbejder på at hive nye sponsorer hjem.
E - Bygningsudvalg: Anders, Kim og Niels Kristian aftaler en dag til at kigge på flytning af
olietanken.
F - Bankoudvalg: På generalforsamlingen i marts skal der stemmes om den nye type spil skal
beholdes, da der er delte meninger omkring dette. Derudover kunne der godt bruges et fast
makkerpar.
G - Klubblad og hjemmesideudvalg: Intet at berette
H – Aktivitetsudvalg: Der er årsfest d. 31/1, der er stadig plads til flere tilmeldinger.
Der er to klubaftner tilbage, se hjemmeside for info. De to afholdte klubaftener har været en
succes.

I - Cafeteriaudvalg: Der skal sættes ny køledisk op.

5 Nye møde datoer: Tirsdag d. 7/4-2015, Stentoften 7, 8362 Hørning, klokken 19.00

6 Evt.:

