Bestyrelsesmøde 22.7.20 Hos Klaus Lingskov
Deltagere:
Formand : Vibe Lenthe
Næstformand : Klaus Lingskov
Kasserer: Hanne Kozuch
Bestyrelses medlem: Lars Bille
2. Suppleant: Karina Hansen
Sekretær: Tinni Meier Engli

Referat:
Ordstyrer : Tinni Meier Engli
1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.
2. Formand orienterer at små ændringer og information kun vil blive lagt op på Facebook.
3. Kasserer orienterer, der gennemgås kort økonomi som den ser ud i skrivende stund efter ny
bestyrrelse er kommet til. Der informeres omkring indbruddet i containeren som er meldt til politiet
og også vil blive meldt til forsikringen. Da der har været opbevaret private ting i containeren vil det
fremover være på eget ansvar at ha’ sine ting stående til opbevaring. ( der blev bl.a. stjålet en
privat buskrydder )
4. BHU orienterer at der vil være trænermøde 27.7.20
Og hvilke arrangementer der allerede er i gang.
BHU består af Michelle Sønderbæk, Hanne Kozuch og Vibeke Gjerstrup.
5. Medlemsmøde aftales til 17.8.20 fra 19.00 til 20.30
Klaus indkalder og medlemmer skal melde sig til så vi bedre kan planlægge
Udefra retningslinjer grundet covid-19.
6. Der ønskes en arbejdsdag hvor vi bl.a. kan få fjernet fryseren vi ikke bruger.
7. DCH mangler stadig at melde tilbage fra mødet med Hanne og Karina
Angående det prisoverslag de har fået for græsslåning.
Der forslås at vi hæver prisen med 500,- så slår vi også foran deres klubhus med tanke på det ser
fint og ens ud foran begge klubhuse.
Der foreslås også vi inddrager DCH i mere feks fælles arbejdsdage , foredrag , gåture osv.
Karina taler med DCH.
8. Køb af ny container er igang så vi er bedre sikret.
Karina har talt med vagten fra bluebox og han vil køre ned omkring pladsen i løbet af sin
nattevagt.
9. Når der fremover filmes og tages billeder i kredsen skal dette altid cleares med de mennesker
der er involveret før det ligges op på socialemedier , dette kommer til at stå i velkomsthilsen på
Facebook.
10. Indkøbslister er nu lagt i køkkenet men skal fremover godkendes af 1 gerne 2 fra bestyrelsen.
Listerne gemmes så det er muligt at gå tilbage og tjekke vores indkøb.
11. Klaus forslår der indkøbes en fortøjning fjeder til C- arbejde
Vibe leverer 2 paller der kan bruges til C- arbejde.

12. Fremover vil kassen gøres op efter endt træningsdag Tinni sørge for dette.
13. Nyt bestyrelses møde afholdes 28.9.20 kl 18.30 i kredsen.
14. Eventuelt . Hanne kommer med et godt forslag om at holde møde med kommunens kultur&
fritidsudvalg for at promoverer kredsen i lokalsamfundet.
Feks kunne vi være tilstede til åbent hus i 2021. Hanne og Lars tager sig at dette.
Hanne orienterer også om BHU’s arbejdspres og bestyrelsen er enige om at træde til med hjælp.
Så meget som muligt bl.a. kan man dele opgaver ud til andre “faste” medlemmer , kan vi evt finde
hjælp udefra med en der har erfaring til at hjælpe med afholdelse af skue.
Der vil løbende være dialog om dette.

