
Bestyrelsesmøde 17.12.20 i kredsen


Deltagere :


Formand: Vibe Lenthe

Kasserer: Hanne Kozuch

Bestyrelsesmedlem : Lars Bille

Sekretær: Tinni Meier Engli


Referat:


1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat

Referat godkendt. 


2. Formanden orientere om at medlemstallet i kredsen

I skrivende stund er på 56 medlemmer.


Nåle er på plads til dem der står og skal modtage disse.


3. Kasseren orienterer og gennemgår regnskab, der er pt et 

Overskud på 15.000 kr i kredsen på øl/vand og diverse salg.


Der informeres om at et af de fonde som er søgt har givet

“Pote” FOG har doneret 20.000,- til et nyt læskur , dette kigges

Der nærmere på til foråret. Der tales om evt at nedsætte en arbejdsgruppe til projektet.

Vibe informere DCH om donationen og der søges videre hos andre fonde.


Hanne ligger den glædelige nyhed op på kredsens FB side.


Der er nu 5 personer som har bæretilladelse i kredsen

Vibe, Tinni, Hanne, Michelle og Vibeke G.

Lars og Fritz ansøgning er ikke indsendt endnu , det arbejdes der på.


4. Lys på p- plads mangler vi stadig og derfor bliver der enighed  om at indkøbe

batteridrevne lamper til ophæng. Dette bliver allerede gjort den kommende weekend.


5. På forsøgsbasis har der været varme på i klubhuset for at undgå fugt, det har indtil nu

kun kostet os 100,- mere så vi fortsætter med at ha’ lidt varme på over vinteren.


6. Corona restriktionerne  gør vi kun må være 10 personer samlet, derfor

bliver lunden nu delt op i to med tydelig afmærkning så alle kan se vi passer på hinanden.


På dage hvor der evt skulle komme ekstra mange deles man på de to baner

Lunden og prøvebanen. Afmærkningen sker allerede fra på Lørdag.


7. Vil den siddende bestyrrelse fortsætte ? 

Alle medlemmer ønsker at fortsætte. 


Der skal ifølge Hovedklubben holdes generalforsamling inden

slut februar , men da forsamlings forbuddet er til 28 feb kan

vi ikke få dette til at stemme. Vibe undersøger nærmere.

Derfor bliver der ikke sat en dato endnu.


Når der vides mere bliver der indkaldt med tilmelding over Caniva.


Der skal ligeledes meldes ind hvem der stiller til Rep. Møde inden

21 feb, men da der ikke kan holdes generalforsamling holder vi




på sidste års valgte ... Klaus & Fritz hvis det stadig har interesse.


8. Års præmier, har dette stadig interesse ? Vi giver det et år mere 

nu 2020 ikke har været et optimalt år.


9. Indskrivning er foreløbig 30.1.21 fra 10.00 til 11.00


10. Trænermøde afholdes 14.1.21


11. Nyt bestyrelsesmøde afholdes d. 6.1.21 kl 18.30 i kredsen.



