
Referat d. 20/8 – 2013 
 
Til stede: Krisser, Pia, Anette, Lene. 
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt af hele bestyrelsen. 
 

2. Status på økonomi 
Anette har gennemgået økonomien 
 

3. Siden sidst 
a. Nyt fra festudvalg: 

Der bliver sendt en indbydelse ud til medlemsfest. Den afholdes d. 5/10 – 2013 
på Hellegårdsvej 63. Anette sender den ud til medlemmerne. 
Vi har besluttet at lade navnekonkurrencen ligge.  
 

b. Svendborg festdage – forespørgsel: 
Vi takker nej til at hjælpe ved festdagene pga. for kort varsel. 
 

c. Møde med Kommunen d. 24/9 - 2013-08-20:  
Anette og Pia deltager 
 

d. Kommunen inviterer til et afslutningsevent i forbindelse med at Svendborg blev 
udnævnt til årets friluftskommune 2012/2013.  
Pia melder tilbage til kommunen at nogle fra klubben deltager. Pia laver 
invitation og lægger på FB. Anette sender invitationen ud på nyhedsmail via 
hjemmesiden. 

 
4. Nyt fra udvalg 

a. Aktivitetsudvalget 
- Hovforedraget er aflyst 
- Seniorweekenden blev afholdt, men med nogle ændringer. 
- Klubaftenerne kører godt med masser af spændende oplæg og aktiviteter. 
- Udvalget arbejder på at lave en træningsdag til Tølt-in-harmony i 
februar/marts og at afholde et stævne sidst i marts. 
 

b. Stævneudvalgt 
D. 3. Maj 2014 er der en-dagsstævne i Davinde.  
FM er d. 30/5 til 1/6 – 2014 
 

c. Baneudvalg 
- Vi køber selv materialer ind til de stationære folde. Skolen vil bore hullerne.  
- Vi vil afholder en arbejdsdag hvor der arbejdes på de stationære folde og 
maling af skurvognen. 
- Et vindue i skurvognen skal skiftes. Pia får fat i vinduet. 
- Foldområde: vi vil gerne have wire-cuttere og elastik-ledhåndtag. 



- Møddingen på foldområdet skal fjernes på en arbejdsdag. 
- Vi fastsætter en arbejdsdag søndag d. 22 september 2013 kl. 12.00. (folde, 
skurvogn, mødding) Anette udsender invitation via hjemmesiden. 
 

d. Cafeteriaudvalg 
Elisabeth har styr på cafeteriaet til stævnet d. 24/8 2013.  
 

5. Stævne d. 24/8 – 2013 
Det lader til at der er styr på det. 
 

6. Hjemmesiden 
Hjemmesiden er oppe og køre og fungerer fint. 
Anette og Pia går videre med noget design. 
 

7. Ny projektbeskrivelse 
Vi er blevet enige om at bibeholde den gamle projektbeskrivelse, da det er den hele 
baneprojektet er grundlagt på. Vi skal lave et bilag med nye visioner, som fortæller om 
hvor vi står og hvad vi ser i fremtiden. Det skal også være en invitation til mere liv til 
vores arrangementer. Den gamle projektbeskrivelse bliver lagt på hjemmesiden. 
Sponsorudvalget laver denne. 
 

8. Hvilke beføjelser har de enkelte udvalg(status) 
Pia har informeret stævneudvalget om de økonomiske beføjelser. 
 

9. Fastsættelse af møder fremover 
d. 24/9 – 2013 kl. 18.00 på ungdomsskolen 
d. 22/10 – 2013 kl. 18.00 på ungdomsskolen 
 

10. Evt  
- Vi tænker til næste gang over opvarmningsmuligheder og hvad der evt. kan laves på 
baneområdet. 
- Vi skal have opdateret vores ønskeliste – ting vi ønsker til klubben og baneanlæget. 

 
 


