Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2013
Tilstede: Hanne Garnæs, Annette Petursson, Michael Gjerløv, Finn Hansen Jytte Christiansen, Per
Christiansen og Susanne Jensen (suppleant for Susanne Randa)

1. Almindelig orientering
Der blev givet en generel orientering om de forskellige ting omkring pladsen og vægten var lagt på
rydningen af den gamle plads. Vi mangler de sidste aftaler med BaneDanmark om deres eventuelle
hjælp til det sidste ellers er alt OK.
Der er ikke tegn på, at der starter arbejder endnu, så pladsen ligger der og kan benyttes, men
kommer der arbejder, skal man selvfølgelig flytte sig. Lad os benytte os af dey, så længe vi kan.
2. Generalforsamling
Torsdag den 7. februar 2013 kl. 19.30 i kreds 62 Vallensbæk. Bestyrelsen foreslår Erik Jensen til
dirigent og Referent Susanne Jensen
3. Regnskab
Året 2012 viser et lille overskud. Der er kommet penge tilbage fra el. Vi kan dog glæde os over, at
de første udgifter omkring flytning mv er betalt og alligevel kommer dette lille overskud.
Klubhuset bliver afskrevet i 2012, så vi er ude af den gamle plads.
Bestyrelsen blev enige om, at reservere en minimumskassebeholdning, som ikke er investeret i den
nye plads. Kasseren sikrer, at vi overholder dette, så vi ikke rammer bunden.
Bestyrelsen vil undersøge modeller for indskudsbeviser eller lignende, så vi kan skaffe noget kapital
til den ny plads og klubhus.
4. Budget 2013
Kassereren gennemgik opstillingen af budget 2013 og vil nu rette det til med bestyrelsens
kommentarer.
5. Pladsstatus
Der mangler kun ganske få ting, så er vi ude af den gamle plads.
6. Struktur på ny pladsarbejder
Der laves nu en plan for pladsen i Rørmosen. Vi skal have fældet ræer og lavet parkering.
Arbejdsgruppen holder nu møde og planlægger.
Der blev fremvist en plan for et nyt klubhus, som kan udvikle sig efterhånden, som midlerne er til

det.
7. Igangsættelse af pladsarbejder
Det udvalg, der blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling vil nu blive indkaldt og arbejdet
gå i gang. Der skal en del planlægning til.

8. Eventuelt
Der var intet til dette punkt

