Referat af bestyrelsesmøde den 21. oktober 2014
Tilstede: Alle
1.

Orientering
Prøver
Vi gennemfører UHP, Bent Andersen forespørges om dette. Dato meldes ud hurtigt efter
godkendelse.
kredsmesterskab
Hanne og Sus arrangerer sporareal og figurant. Der sendes opfordring til alle trænere, at de finder
emner til at stille op.
Køreprøver arrangeres.
Per og Susanne Randa tager lige fat i køreprøverne og får fundet dommere.

2.

Kredsens økonomi
Vi har haft en mindre indtjening end sidste år, hvilket hovedsagelig skyldes 2 sæsoner i stedet for 3
året før. Økonomien holder, men der venter stadig en del ting, som vi skal have færdiggjort.
Bestyrelsen skal også have kigget på muligheder på køkkenfronten.

3.

Almindelig status i kredsen
pladsen
Vi skal have drænet pladsen. Der er en plan på vej. Det er dog en dyr omgang, men der laves nu en
plan, således at vi kan se omkostningerne inden det igangsættes.
Lys på store bane. Masterne OK vi skal have en plan her også, men bestyrelsen er ikke i tvivl om,
hvilke store forbedringer dette vil give kredsen fremover.
Disse 2 opgaver har meget høj prioritet.
Adgangsforhold
Bestyrtelsen drøftede adgangsforholdene til kredsen og der vil staks blive foretaget nogle
justeringer.
Skab til pistol købes, således at den er tilgængelig for trænerne. Alle trænere skal registreres og
dette vil blive sat i gang straks.

4.

Klubhus
Spartel og maling mangler.
Varmepumpe (10.000,‐)
Alarm til klubhuset følges op
Herudover er der de absolut præcerende ting, såsom:
Færdiggørelse af inddækninger
Gulv inddækninger / plader over samlingerne
Sikkerhedsdøre sætte i.
Gitter for vinduerne.
Det er nogle af de punkter, der mangler inden vi kan tage huset i brug. Vi skal have mange frivillige
hænder til opgaverne og der appelleres nu til alle medlemmer, om at byde ind.

5.

Trænermøde
Der afholdes trænermøde den 27. november 2014 og der sendes indkaldelse til trænerne hurtigt.

6.

Kredsfest
Kredsfesten afholdes den 29. november 2014 og vi holder den i Greve Borgerhus, hvis der er mange
tilmeldinger ellers flytter vi den til andre lokaler. Prisen bliver kr. 150,‐ som betales ved tilmelding.

7.

Pokaler
Susanne og Jytte følger op på alle pokaler og resterende opgaver fra tidligere år.

8.

Kredsens fremtidige struktur.
Formanden bad om, at alle kigger lidt på vores struktur, således at vi kan fremlægge en plan for
kredsens fremtid, nu vi er (så godt som) på plads i de nye omgivelser. Vi skal opfordre alle
medlemmer, som har lyst til foreningsarbejde, at henvende sig til formanden, så vi kan få en snak
om dette. Alle kan, hvis de vil……..

9.

Eventuelt
Under eventuelt blev der drøftet arbejdet i kredsen og omkring klubhius og plads. Der gøres et
stort arbejde, men der skal være plads til flere i arbejdet. Der vil blive afholdt
arbejdsdage/weekender i november 2014, så vi kan blive færdige.

