Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2012
Afbud Susanne Randa

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat
Nyt fra formanden
Nyt fra AU
Nyt fra BHU
Nyt fra kassereren
Sager til behandling
Gældende bestemmelser
Hjemmesiden
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat.
Referatet fra mødet den 30. marts 2012 blev godkendt og det bemærkedes, at
det ikke var opdateret på hjemmesiden. Dette ville ske straks.

Ad 2. Nyt fra formanden
Der var ikke de store nyheder, men bestyrelsen benyttede lejligheden til at
vende situationen omkring pladsen og vores fremtid her. Det kunne igen
konstateres at der ikke er sket noget i sagen, hverken fra kommunen eller
BaneDanmark. Bestyrelsen følger stadig op på sagen.

Ad 3. Nyt fra AU
AU kunne meddele, at vi har fået flyttet vores kåring til lørdag den 13. oktober
2012 i stedet for november 2012. BHU gøres opmærksom på dette, da der så
ikke kan være træning på pladsen denne dag.
AU havde ikke andre meddelelser.

Ad 4. Nyt fra BHU
BHU formanden havde meldt afbud, så der var ikke nogle nyheder. Formanden
og næstformanden havde holdt et møde med BHU og talt om de forskellige
hændelser, der havde været i løbet af sæsonen, samt udvekslede ideer om det
fremtidige arbejde i kredsen.
Bestyrelsen kiggede på de beskrivelser, der var lavet til køreprøverne og
drøftede dem lidt. Bestyrelsen glæder sig til BHU´s evaluering efterfølgende,
så vi ser om den nye køreprøve 3 fungerer ligeså godt som sidste sæson. Det

er et glimrende tiltag.
Bestyrelsen er spændte på resultatet af det forestående trænermøde.

Ad 5. Nyt fra kassereren
Under dette punkt kunne det meddeles, at der nu var afklaringer omkring
vores alarm og udgifterne til denne. Michael følger stadig op på sagen og
foretager de nødvendige skridt i denne opgave.
Kassereren kunne fremvise en regnskabsstatus, som viser at vi har fået
stabiliseret vores økonomi og kan se frem til et pænt regnskabsår.
Fokus har især været rettet mod det store EL forbrug, men bestyrelsens
forskellige tiltag for nedbringelse af dette, har allerede vist store besparelser.
Vi kan derfor forvente penge retur på denne konto, såfremt det holder året ud.
I denne anledning drøftede bestyrelsen muligheden for at udskifte de meget
gamle og strømkrævende hvidevarer. Bestyrelsen ser lige tiden lidt an og
finder et godt tilbud.
Bestyrelsen berørte kort, hvorledes vi kunne sikre, at der blev betalt årskort af
alle ”gratisterne” der benytter vores velplejede arealer. Der vil komme nye
retningslinier omkring dette.

Ad 6. Sager til behandling
Bestyrelsen bevilgede et sponsorat på Kr. 500,- til VM holdet 2012

Ad 7. Gældende bestemmelser
Bestyrelsen udsatte den varslede gennemgang og tilretning af gældende
bestemmelse til senere.

Ad 8 Hjemmesiden
Bestyrelsen drøftede kort hjemmesiden. Alle de gamle data sendes til
hjemmesidegruppen, så de kan få arrangeret det nødvendige op mod den ny
side.

Ad 9 Eventuelt
Bestyrelsen fastsatte datoer for de kommende møder
31. juli 2012
10. september 2012
5. november 2012
14. januar 2013

