
Referat af bestyrelsesmøde den 30. april 2012 

Tilstede: Bestyrelsen + suppleanter 

 

Velkommen 

Formanden bød velkommen mødet som havde følgende dagsorden: 

1.    Godkendelse af referat 

2. Orientering 

3. Sager til behandling 

4. BHU 

5. AU 

6. Kassereren 

7. Pladsudvalget 

8. hjemmesiden 

9. Køkkenet 

10. Eventuelt 

Godkendelse af referat 

Referat fra den 19. februar 2012 godkendt uden anmærkninger 

Orientering 

Generel orientering omkring pladsen og udgravningerne. Det aftaltes at 

Michael holder kontakt med arkæologerne og følger deres afslutning, således 

at pladsen efterlades så brugbar som muligt. Vi skal dog imødese, at der ikke 

er de store forhåbninger om at den efterlades brugbar, så vi skal finde andre 

metoder til reetablering. 

Vi vil kontakte kommunen for eventuelt hjælp her. 

Sager til behandling 

Der var kommet et forslag til behandling omkring kursusdeltagelse. Der er 

ønske om kurser til trænere og føl, men der er ikke mulighed for at kurset kan 

afholdes på sjælland. Der er heller ikke nok deltagere, så vi selv kan afholde 

det i kredsen. Forslaget går på, om kredsen vil dække udgifter til deltagelse i 

jylland. 

Efter en drøftelse blev bestyrelsen enige om, at der kunne ydes tilskud i 

særlige tilfælde, men at det skulle bevilges i hvert tilfælde, så der ikke blev 



skabt en præcedens. BHU skal undersøge kursusbehovet og se, om der skulle 

være muligheder for, at vi selv afholder kurser med klubbens instruktører. 

BHU 

Der var ikke det store nye fra BHU end det de allerede havde afholdt møde 

om. Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til dette. 

AU 

Der blev givet en kort orientering om forskellige sager. Der blev orienteret om 

ansøgninger om AK og kombiarrangement til 2013. 

Kassereren 

Kasseren fremlagde et kvartalsregnskab og dette var sammenholdt med sidste 

års regnskab. Bestyrelsen kunne glæde sig over en fin indskrivning og også at 

der er begyndt at komme sammenhæng i økonomien efter et sløjt år i 2011. 

Bestyrelsen talte indgående om forskellige poster og udviklingen i disse. Der 

blev især lagt vægt på EL udgifterne og vores aflæsninger vil nu blive gransket 

nøje. 

Der var øvrige poster både indtægter og udgifter, som blev drøftet. 

Pladsudvalget 

Bestyrelsen drøftede alarmsystemet og udgifterne til dette. Michael foretager 

de nødvendige handlinger, således at der etableres et nyere alarmsystem til 

færre penge. 

Michael talte om en græsopsamler til kredsen og vi låner en i første omgang og 

ser om det er en løsning fremover. 

Hjemmesiden 

Der er nedsat et hjemmesideudvalg bestående af Hanne Garnæs, Randi 

Salzwedell og Lilli Ingebrekt. 

Udvalget har afholdt deres første møde og fordelt opgaver i mellem sig. 

Placering af hjemmesiden på webhotel blev berørt, men der foretages ikke 

nogen ændringer. Hjemmesideudvalget sikrer at hjemmesiden er opdateret og 

aktuel. 

Køkkenudvalg 



Lone Hansen og Annette Petssurson udgør køkkenudvalget. Der blev drøftet 

omkring driften af køkkennet ogg der skal være en bedre kommunikation 

mellem trænere og køkken. Susanne Randa vil orientere trænerne om dette. 

Eventuelt 

Gældende bestemmelser skal laves færdig. Bestyrelsen skal, i god tid, inden 

næste møde komme med deres spørgsmål og ændringsforslag til GB. Per vil så 

have de redigerede nye bestemmelser med på næste møde. 

Referent Per Christiansen 
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