
 

 

Bestyrelsesmøde 14-10-2015 

Mødet afholdt hos Jesper Rungstrøm. 

Tilstede, svend Rungstrøm, Jesper Rungstrøm, Anne-Grethe Lauridsen, Fritz Bennedbæk, Birgitte 

Nørgaard, Jan Nielsen og Claus Nielsen 

 

1. Referat af bestyrelsesmøde 5-8-2015 er godkendt. 

 

2. Klubhuset har fået en ordentlig overhaling i løbet af sommeren, ny facade, nye vinduer, 

malet, og en fantastisk flot overdækning, arbejdet er lavet af Gitte og hendes mand Helge. 

Flot arbejde. Der mangler nu ” kun ” at blive lagt sten og lavet front på. Birgitte koordinere 

dette arbejde med Bill, som kommer og lægger fliserne. 

Der er på arbejdsdagen blevet lavet rigtigt mange ting, hvalpepladsen er ordnet, der er 

gravet kabel ned til strøm i containeren, klippet træer osv. 

Bestyrelsen opfordre flere til at give en hånd med på den næste arbejdsdag, der er så 

meget vi gerne vil have lavet, til alles glæde og gavn. 

Kreds 6 har fået LD skue 2016 på Sjælland den 18-6-2016, samt søgt om aftenshowet og 

Novemberskuet igen. 

HAS og SMMS ligger desværre på samme dato i 2016. 

Hjælpere til skuet den 1. November og juletræsfesten den 28 November søges. 

DKK har lanceret en ny og forbedret hjemmeside. 

 

3. Hovedklubben har lavet et budgetark til kredsenes kassere som en hjælp til regnskabet. 

Hovedklubben er netop i gang med at opbygge en ny hjemmeside. Så blev emnet klubben i 

klubben debatteret, dette har alle aktive medlemmer et ansvar for. Der var mødt ca. 80 

personer frem, fra 40 kredse, flot. 

 

4. Der er sat sedler op, hvor dem som har lyst til at give en hånd med kan skrive sig på. Der er 

orienteret om at der søges hjælpere på holdene, og Birgitte tager sig af køkkenet. 

 

5. Kasseren oplyste at saldo i bank er 88948.98, dette beløb inkludere henlæggelser, 

periodeafgrænsningsposter, samt manglende betaling for materialer til overdækning / 

teresse. Det er besluttet at bestyrelsen skal se udskrift af kontoudtog for godkendelse ved 

hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har set og godkendt saldo pr. d.d. 



 

 

6. Udvalgene. 

      -Plads, udvalget foreslår nogle flere arbejdsdage og opfordre alle til at tage aktivt del i det 

at holde pladserne og klubhus i god stand. Man kunne evt. tage et område af gangen, 

således at man når det ønskede resultat. 

-AU, ringtræningen ønskes bedre, Ole har lovet at tage ansvaret såfremt øvrige tager del 

del i dette og at flere bliver inddraget i træningen. Alle skal deltage aktivt. 

-Jubilæumsudvalget, afholder møde i nærmeste fremtid. 

-Trænerudvalget,  ingen kan deltage i de planlagte kurser i hovedklubben da datoerne 

falder sammen med kredsarrangementer. Tom og Lars skal på grundkursus. 

 

7. Umiddelbart ja. 

 

8. Bestyrelsen ønsker nogle ændringer af hjemmesiden. Claus kontakter Rene for dette.  

 

 


