Bestyrelsesmøde d. 03.03.2015
Til stede: Camilla, Thomas, Kristian & Lene
1. Referat fra sidste møde underskrives
2. Økonomi
Thomas har orienteret om økonomien, det ser fint ud.
3. Siden sidst:
a. Baneudvalg
Baneudvalget har besluttet at lave et slæb som kan sættes på en bil, sådan at banen
kan ordnes let og nemt med jævne, korte mellemrum. De ønsker at banen bliver
kørt over hver gang der har været et arrangement
(stævner/kurser/undervisning/træning).
b. Stævneudvalg
Der er lige afholdt tregangs-stævne med stor succes.
c. Cafeteriaudvalg
Cafeteriaet var åbent for første gang i år til tregangs-stævnet. Det gik strålende.
Cafeteriaudvalget at købt en industri-toaster.
4. Planer/ideer 2015 fortsat.
Vi har gennemgået en liste over ting som var på dagsordenerne sidste år, men som ikke
blev gjort noget ved.
a. To do:
- Thomas snakker med Erik (fra skolen) om opvarmningsmuligheder i forhold til
stævner.
- Spørgeskema til medlemmerne til uddeling ved breddestævne. Evt. med
lodtrækning om en præmie ved udfyldt skema.
- Vi lægger i år planer for en cup næste år. Vi skal planlægge hvordan det skal
udføres og have idéer til vandrepokaler.
- Vandrepokaler til følshow.
- Vi foreslår stævneudvalget at skrive i stævneinvitationer, at man kan være med
som hjælper som dommer-sekretærføl.
- Containeren: Den skal males, vi planlægge en arbejdsdag i løbet foråret. Det skal

organiseres indvendig. Det laver bestyrelsen i løbet af foråret.
- Kristian taler med Fynske Bank om ændring af deres logo + logo på de faste folde.
- Thomas har snakket med Toyota og Hedebo Tøltheste om at få sponsorskilte på
dommerhusene. Vi lægger følere ud for at finde sponsorer.
b. Idéer:
- Til de større stævner vil forsøge at arrangere trækketure for at trække lokale
tilskuere til.
- Infotavle ved banen omkring brug af banen – her kan vi sætte afkrydsningsskema
op for at se hvor mange som bruger banen.
- Vi snakker om forsikring af klubbens ejendele til næste møde.
5. Næste møde
08.04.2015
6. Eventuelt
a. Thomas har holdt møde med Ollerup Maskinstation omkring reparation af
”Ollerups Plads”. Det bliver for dyr en løsning, så vi er blevet enige om selv at lappe
hullerne for nu.
b. Startbokse: Thomas har snakket med Torben(tovholder på projektet). De arbejder
på en dato for nærmere planlægning af omkonstruktion.
c. Vandflasker med logo på:
Vi synes det bliver for dyrt. Vi har snakket om på sigt, at lave flaskerne, men med en
sponsors logo på også.

