
Bestyrelsesmøde d. 15.0 4.2014 

Til stede: Diana, Pia, Lene, Thomas, Erwin 

 

1. Referat fra sidste møde.  

    Referatet er godkendt. Vi vil gerne have referatet hurtigere ud. Vi 

     ændrer derfor godkendelsesproceduren, så referatet kan komme 

     hurtigere på hjemmesiden. 

      

2. Status på økonomien 

    Thomas gennemgik økonomien. Der er overskud på tregangsstæv- 

    net og et lille underskud på Gædinga games. Jannie har indkøbt me- 

    daljer på Island. 

    Thomas efterspørger budget for de kommende stævner hos stævne- 

    udvalget. 

    Rideturen hos Getter var fint besøgt. 

     

3. Siden sidst 

     a) Aktivitetsudvalget: Holder en lille pause. 

     b) Baneudvalget: Pælene til de faste folde er skæve. Erik Andersen  

     (skolen): Pælene graves op, og der startes forfra. Samtidig rykkes  

     foldene så meget, at skurvognen kan få plads mellem det levende 

     hegn og foldene, når den ikke er i brug. 

     Indhegningen omkring ovalbane og pasbane er repareret. Thomas: 



     Der mangler et læs stenmel i det ene hjørne af ovalbanen. Det bli- 

     ver købt.  

     Der er ikke noget nyt om opvarmningsvejen. 

     Der er sat lås i døren til klubhuset. Der kommer besked i nyheds- 

     mailen om, hvor man finder nøglen. 

     Arbejdet med startboksene er sat i gang. 

     Vi afvikler de første stævner for at se, hvordan økonomien udvikler  

     sig. Produktionen af dommerhuset er derfor sat lidt i bero. 

c)  Stævneudvalget: Status på kommende stævner. 

     Stævneudvalget har skaffet 35.000 kr. til startboksene. Flot. De  

     manglende 2.500 kr. kommer fra klubkassen. 

4.  Ny revisorsuppleant 

     Catri Jepsen har sagt ja til hvervet. 

5.  Klubmøde 

     Erwin og Pia refererede fra et godt og positivt møde. 

6.  Arbejdsdag – status 

     Kun 8 personer var mødt op, men det lykkedes at få arbejdet gjort. 

7.  Dommerhuse 

     Der arbejdes fortsat med dommerhusene. Lene har lavet tegninger 

     med forslag til hvordan de kan se ud. Pia har indgået en aftale med  

     tegneren Leo Thiel, FAA. Han kommer efter påske og laver tegnin- 

     ger af området og dommerhusenes placering i det. Tegningerne 

     skal bruges som illustration til sponsoransøgninger, så vi kan vise,  



     hvad det drejer sig om. 

     Pia, Lene og Diana danner et lille udvalg for at gennemgå alt vedr. 

     sponsorater og skabe et overblik. 

     Pia søger Folkeoplysningsudvalget om penge til samtlige dommer- 

     huse, 55.000 kr. 

8. Eventuelt 

     Pia og Anette arbejder med dommertallene. Tallene bliver klar til 

     elitestævnet. 

     Jannie ønsker solafskærmning på dommervognen. Thomas køber  

     noget brugt til omkring 1.000 kr. 

 

     Næste bestyrelsesmøde: 20.05.2014 

 

 

      

 

      

     

                                                                                                                                                                                                         


