
Referat af bestyrelsesmøde d. 3/7 hos Svend. 

Tilstede Svend, Jesper, Ole Hanne, Lars, Henning & Vibe. 

 

1. Godkendelse af referat.  

Referatet bliver godkendt af alle. 

 

 

2. Formanden orienterer. 

Kredsen trænings afslutning var gået rigtig godt, der var mange velmødt. Svend fortæller den lille 

slåmaskine kan ikke slå de store baner, det skal vores store traktor gøre. Den lille er pt i stykker. 

Svend fortæller at der er repræsentantskabsmøde d. 9 og vores repræsentanter er klar over dette. I 

dag er vi 75 medlemmer i kredsen, det er en lille nedgang på ca. 4 stk. Ellers ikke så meget mere nyt. 

 

 

3.  Kassere orienterer. 

Hanne har regnskab med for første halvår. Det ser fint og godt ud. Vi snakker om salg af øl & vand 

kunne gøres bedre, så alle husker at betale. 

 

 

4. AU orienterer. 

Vi holder en udstilling søndag d. 3 november. Ringtræning bliver fra d.13, lørdag klokken 9.30    

BHU orienterer. 

Hanne spørger om vi kan få skaffet sporarealer til prøver og lignende. Vi tænker over muligheder 

hver især, og medlemmer må gerne tænke over det også. Hanne fortæller hvordan det var gået til 

MK kursus. Vi debatterer det, og som tidligere aftalt skal alle arrangementer offentliggøres i god 

tid, i klubhuset. Derfra vil bestyrelsen bakke op.  

 

 

5. Status for ekstra lys ved/på banen. 

Status for lys er der pt ingen tidshorisont på. 

 

 

6. Mulighed for lån af træningsbanen om onsdagen. 

Svend siger at det kan vi ikke, da det er DCH største dag! 

 

 

7. Repræsentantskabsmødet. 

Vi holder indskrivning d.8/8 18.30 til 19.30. Derefter og frem til klokken 21.00, er der medlemsmøde 

om ekstraordinær repræsentantskabsmøde. 

 

8. Arbejdsdag. 

Vi holder fast i vores planlagte arbejdsdag. Opslag kommer op at hænge i klubhuset, husk at få 

skrevet jer på! 



 

 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen nævner at dem som laver mad, skal for hver spisende ligge 5kr for diverse udgifter i 

klubkassen. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 21/8 kl 18.30 hos Hanne. 

 


