Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012

Tilstede: Hanne Garnæs, Finn Hansen, Annette Petursson, Per Christiansen, Susanne Randa, Michael
Gjerløv.
Afbud: Jytte Christiansen
Dagsorden:
Orientering
DM‐VM udtagelse
Pladssituationen
Avlskåring
Regnskab
Kredsfest 2012
Eventuelt
1. Orientering
Der var ikke specielle orienteringer til bestyrelsen, det kommer under Pladssituationen.
2. DM‐VM udtagelsen
Den 10.‐ 11. november 2012 afholder kredsen udtagelse. BHU har fremsend deres disposition og forslag til
fordeling af arbejdet. Bestyrelsen behandlede dette og resultatet blev:
a. BHU sikrer tidsplaner og alt hvad der har med konkurrencen at gøre.
b. Bestyrelsen sikrer forplejningen
c. Bestyrelsen sikrer sponsorer mv.
Der skal udarbejdes et overordnet budget for arrangementet. Alt omkring budgettet samlet hos Annette.
BHU sender deres udgiftsbudget, Køkkenet laver et overslag og Per/Annette laver indtægtsbudgettet.
3. Pladssituationen
Per ridsede situationen op og redegjorde for mødet med ekspropriationskommissionen. Det havde været
en blandet oplevelse og der var ikke enighed om, hvem der skulle erstatte hvad hvornår. BaneDanmark var
ikke begejstrede, medens kommissionen var venligere stemt. Vi kan først vente en redegørelse sidst i
november.
Bestyrelsen drøftede de forskellige senarier, men det blev hurtigt klart, at vores forårssæson er i fare på
den nuværende plads. Tiden gør også, at vi ikke kan være sikre på den nye plads.
Bestyrelsen tager nu igen fat i Greve kommune, da vi stadig arbejder efter, at komme til Rørmosen.
Bestyrelsen tager også kontakt til andre, således at vi hurtigt får klarhed over, hvor vi træner i
forårssæsonen.

Bestyrelsen arbejder også med mange andre modeller, således at vi ikke pludselig bliver overrasket over
pludselige vendinger i situationen. Bestyrelsen indkalder til endnu et medlemsmøde når vi har nyt om
forårssæsonen.
4. Avlskåring
Vi har endnu ikke fået en klarhed over avlskåringen i efteråret. Per rykker avlsrådet for en afklaring.
Resultatet bliver sikkert at vi ikke afholder den.
5. Regnskab
Annette fremlagde regnskabet, som viser sig fra sin gode side. Der er et flot resultat, som for en stor grad
skyldes 2 ting. Vi har haft 2 flotte indskrivninger, hvilket viser, at vi har en stor procentdel aktive
medlemmer i kredsen. Den anden årsag er, at vi ikke har investeret i større nye ting, da vores situation er
uafklaret omkring pladsen. Vi har fået vores årsopgørelse fra El selskabet og det viser sig, at vi har halveret
vores forbrug og det skyldes i høj grad, at vi har afskaffet dyre elvarmeapparater og køleskabe.
Vi får penge tilbage på denne konto.
Annette kigger på forsikringer mv. så vi får sagt tingene op på den nuværende plads til den 1. februar 2013.
6. Kredsfest
Den tidligere plan fremsendes igen og bestyrelsen påbegynder planlægningen.
7. Eventuelt
Der var intet specielt til dette punkt.

Referat: Per I. Christiansen

