
Bestyrelsesmøde 30.6.20


Inviteret til møde,  BHU/v Michelle Sønderbæk

Øvrige deltagere:

Formand: Vibe Lenthe

Næstformand: Klaus Lingskov

Bestyrelses medlem: Lars Bille

Kasserer: Hanne Kozuch

Suppleant :Karina Hansen 

Sekretær: Tinni Meier Engli


                  Referat :


Kasserer præsenterer emner.


1.  Græsslåning . 

 Karina undersøger muligheden for indkøb af ny havetraktor , pris ved ny/brugt

Hvilken slags  der egner sig til vores område samt muligheden og pris på at få nogen til at slå 
græsset nu så træning rigtig kan komme igang.


Karina tager også kontakt til DCH med hensyn til græsslåning

Og den generelle information om hvad der sker i kreds 6.


2. Frederiksund kommune information om kredsen.

Hanne tager kommunikationen med Kommunen omkring kredsens nye situation.


3. Svæveflyver klubben.

Svæveflyver klubben skal således også informeres om hvad der sker i kredsen samt der skal evt 
igen laves aftaler med græsslåning og lån af areal til spor.

Vibeke  tager kontakt og vender disse punkter med rette vedkomne. 


4. Coop , indkøb af varer og levering til klubben.

Annette undersøger eventuelle aftaler der ligger med Brugsen

Angående indkøb og levering. Skal vi fortsætte med alt levering eller skal nogle vare vælges fra og 
købes andre stedet billigere?

Er det tilfældet melder Annette tilbage om hvordan ændringerne bliver.


5. Hovedklubben

Vibe beretter til Hovedklubben hvem den nye bestyrrelse er.


6. CVR Ændring

Der skal ændres CVR fra tidligere formand Svend til en anden.

Hanne sørger for ændring over på hende selv. 


7. Hjemmeside

Formand og næstformand står for hjemmesiden med de ændringer der skal gøres som følge af 
bestyrelses skiftet.


8. Facebook

Admin på Facebook er Vibe og Klaus 

Der laves en ny velkomst på siden om ny bestyrelse som lidt info omkring træning lige nu og her.

Michelle og Klaus taget denne opgave.


9. BHU- opstart træning / indskrivning 

Michelle kalder til møde med trænerne og derefter vil et program og aktiviteter blive introduceret.


Der vil være indskrivning Tirsdag 11.8. 20

Fra kl 18.00 til 19.00




Under indskrivningen  vil der være aktiviteter for hvalpe foran klubhuset

Dette sørger Lars for.


Holdkontigent/pladskort  efterår 2020 vil være 550,-

For ikke medlemmer i hovedklubben med tilknytning til kreds 6

Vil prisen være 100,- mere.

1/2 pris for pensionister.


Grundet Covid-19 situationen har bestyrelsen bestemt at dem som har været indskrevet til 
sæsonen og ikke kunnet få træning skal betale et symbolsk beløb på 100,- for efterårs træningen.


Tinni sørger for lister til indskrivningen.


10. Nøgler til klubhus.

Klaus har ordet nøgler til alle relevante i klubben og lavet en nøgle 

Udleverings liste.


11. Klubhus rengøring + adgang i corona tid

Vi følger myndighedernes retningslinjer samt opgradere rengøringen.

Tovholder for den generelle rengøring står Vibeke for og Tinni supplerer.


Sprit til overflader samt pris på spritdispenser sørger Tinni for at undersøge nærmere.


12. Kommunikation i bestyrelses udvalget.

Klaus sørger for en platform hvor bestyrelse kan drøfte ting sammen

Herunder en Facebook gruppe.


13. Adgang til bank og betalingskort.

Hanne og Lars er ansvarlige for bank og betalingskort for kredsen.


14. Kredsens mobilabonnement .

Kredsen har en telefon som ikke bruges og derfor opsiges abonnementet.

Hanne sørger for dette.


15. Våbentilladelse og krudt 

Der tales kort og våbentilladelser om hvad vi gør fremadrettet.

Dette bliver endeligt taget op på næste møde.


16. Lys på banen.

De nye lys skal sættes op, Klaus undersøger muligheder for dette så

Det kan gøres forsvarligt.


17. Telefonpenge 

Der er enighed i bestyrelsen om at telefonpenge hermed afskaffes.


18. Forplejning.

Forplejning til bestyrelsesmøder samt BHU møder vil fremover være på 200,- 


19. Udefra støtte.

Karine vil undersøge mulighederne for at få sponsor støtte udefra

Ligesom man gør i andre sportsklubber.


20. Bestyrelsen vil snarest mulig finde en dato for et medlemsmøde.


21. Næste bestyrelses møde.

      22.7.20 kl 18.00




                 


