
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 12-9-2016, afholdt hos Svend Rungstrøm. 

 

Tilstede. Svend Rungstrøm, Jesper Rungstrøm, Birgitte Nørgaard, Fritz Bennedbæk og Claus 

Nielsen. 

Afbud. Anne-Grethe Lauridsen og Jan Nielsen. 

 

 

1. Referat godkendt. 

 

2. Der kommer meget få medlemmer i sommerperioden, selv om alle er velkomne og der 

kan trænes på banerne. Der har været noget færre til indskrivningen på dagen, dog ser det 

ud til at vi har nogenlunde samme antal tilmeldte som i forårssæsonen.. Det har været 

sommer og deraf har aktivitetsniveauet også været mindre.  

Husk nu, vi har alle et ansvar for at rydde op efter os selv, sæt koppen i opvaskemaskinen, 

er den fyldt så start den, sæt tomme flasker i kasserne, og er der ikke noget kaffe, så sæt 

noget over. Vi har desværre fået rotter, og er ikke dækket at forsikringen mod dette. Som 

det ser ud lige nu, ser vi tiden an inden vi begynder det store arbejder der sikkert ligger 

foran os, med at lukke huller mv. 

Husk juleafslutningen d. 26-11-2016. 

 

3.  Kassebeholdningen d.d 74.479,52. Endeligt regnskab vedr. LD skue er desværre ikke 

færdigt, hvorfor bestyrelsen ikke har godkendt / underskrevet saldoen / regnskab d.d 

4. Bestyrelsen er enige at div. Udvalg ikke fungerer, hvorfor det er besluttet at dette                                            

omlægges til 3 udvalg, nemlig et AU, BU og et plads/køkken udvalg. Disse 3 udvalg ønskes 

etableret så de kan starte deres arbejde fra 1.1.2017. Så alle medlemmer opfordres til at 

melde sig, vi har brug for alle. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Super skue, med rigtigt mange flotte tilbagemeldinger. Dog havde køkkenet lidt 

udfordringer under vejs, ellers flot skue. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                    

6. Lige nu har vi kun banerne og mangler nogle køkken faciliteter, dem afventer vi svar på 

lige nu. Dommer bliver Günther Scheweder, og det bliver nok en del dyre end tidligere. 

 

7. Præmier uddeles til juletræsfesten. 

 

8. Ingen har noget til dette punkt.       

        

 

 

 

 


