
 

Referat af bestyrelsesmøde 24-4-2017 Hos Lars Bile. 

Tilstede: Lars Bille, Svend Rungstrøm, Jesper Rungstrøm, Ole Jørgensen, Henning 

Karlsen, Kira Weile og Claus Nieslen. 

                Afbud fra Anne-Grethe Lauridsne 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde 27-2-2017 godkendt. 

 

2. Hovedklubben har udsendt mail som alle kan tilmelde sig, på deres 

hjemmeside. 

Svend har sendt denne til bestyrelsen. Der er indkøbt nyt komfur som vi fik 

tilen god pris, og har allerede været flittigt brugt. Blandingsbatteriet i 

køkkenet er ligeledes blevet udskiftet da det gamle var blevet lidt utæt. Ole 

har udskiftet dette u/b og skaffet det til en rigtigt god pris. Vi mangler til tider 

kaffe, og alle der drikker kaffe skal huske og tage en pose med. Der er 

desværre forsvundet kaffe fra klubhuset, og der er kan desværre stadig 

konstateres svind i øl, vand og madsalget. Bestyrelsen kan ikke accpterer 

dette og alle opfordres endnu en gang til at huske og betale for hvad de spiser 

og drikker.  

Traktoren har fået nyt batteri, så nu starter den fint igen. 

 

3. Saldo pr. dags dato 79.795,57. Godkendt af bestyrelsen 

 

4. AU - har afholdt møde hos Jesper vedr. vores skuer i Maj. Der er pt. 40 

tilmeldinger til mad på dagen, rimeligt godt må man sige. Der er bestilt 

pokaler hos Tommy da han var billigst. Der kommer flere og hjælper, men alle 

der kan og har tid og lyst opfordres til at give en hånd med, både når vi stiller 

op, men også når der skal pakkes sammen. Der er 2 personer til avlsvejleder 

eksamen på vores aftenskue.  

 

 



 

 

Ringtræning, alle som betaler hold eller pladskort i kreds 6 deltager gratis, 

øvrige betaler kr. 20.- også det incl. Kaffe. 

 

 

 

Pladsudvalget – Som skrevet har traktoren fået nyt batteri. Der er flere af 

vores spring der skal renoveres, alternativt undersøges også hvad et nyt 

koster. Lars arrangerer en arbejdsdag og kommer med en dato for denne. 

Bestyrelsen beder ALLE medlemmer støtte op om denne dag, der er meget 

der skal laves, og vi vil jo alle gerne have et pænt og velholdt areal og klubhus. 

 

 

BRK – Ønsker hjælp til tilmeldinger mv. Kira tager selv kontakt til Yvonne for 

hjælp, råd og vejledning. 

 

5. Nyt julearrangements udvalg. Da vi gerne vil prøve noget nyt og spændende 

er Jesper og Henning ansvarlige for at vi får sat noget nyt iværk. Tankerne er 

mange, men det bliver delt så der vil blive en juleafslutning for børn og voksne 

og en kun for voksne. Mere herom senere. 

 

6. Årspokaler, disse vil fremover blive uddelt på den årlige generelforsamling, og 

kun medlemmer af kreds 6 som enten har betalt plads eller holdkort i den 

forgangne sæson kan modtage pokal. 

 

7. Tlf. udleveret til Svend, og Henning arbejde på hvilket abonnement, der giver 

mest mening for kredsen og samtidigt kan tilknyttes banken. 

 

8. Bestyrelsen har drøftet sagen, og taler med medlem.  

 



 

 

 

 

 


