
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 01/02 2018 kl. 18.00 

 

Tilstede var: Tommy Sørensen, Torben Jepsen, Mona Bech Sørensen, Henrik Wittrup, Gitte Skotland og Ole 

Hansen 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling, Hvem genopstiller, Suppleanter, Regnskab/revision, Efter revision 

fremlæggelse af regnskab til underskrift, Smørrebrød til generalforsamlingen 

2. Årskalender 2018, kommentarer, tilføjelser 

3. Indskrivning, Hvem indskriver, instruktørernes roller, kaffe m.m. 

4. Eventuelt, Træningspladsen/har vi det materiale der skal bruges, vedligeholdelse af terrasse, 

parkeringsplads m.m., Vedligeholdelse/rengøring af klubhus o.a. 

 

AD 1:  På valg er næstformand Torben Jepsen, Kasserer Mona Bech Sørensen og bestyrelsesmedlem Henrik 

Wittrup. Alle modtager genvalg. Mht. suppleanter lægger vi alle hovedet i blød for at finde mulige emner. 

Torben foreslog et emne. 

Mona redegjorde for regnskabet og det ser ud til at vi igen i 2017 kommer ud med et pænt overskud. Der 

har været gode indtægter på bl.a. de to skuer samt på fællesspisning i forbindelse med ringtræning om 

tirsdagen. Revisor Ulla Christensen har desværre, grundet arbejdspres, måttet melde fra til revision af 

regnskab. Revisor suppleant, Poul Meineche kontaktet og forestår revision. Det aftales at det reviderede 

regnskab underskrives af bestyrelsen på dagen for generalforsamlingen. 

Mht. bespisning på generalforsamlingen tilbød Gitte at det ville hun gerne stå for. Der indkøbes brød og 

pålæg. 

AD 2: Tommy er fremkommet med forslag til årskalenderen og den er allerede lagt på hjemmesiden. Der er 

p.t. ingen kommentarer eller tilføjelser, men det aftaltes at BRK så hurtigt som muligt kommer med datoer 

for evt. prøver og andre arrangementer så de også kan blive lagt i kalenderen. 

AD 3: Mona oplyser at hun og Inge, som vanligt, vil stå for indskrivningen lørdag den 3/2. Der serveres 

gratis kaffe/the til alle og de 4 instruktører, Ole Hansen, Henrik Wittrup, Gitte Skotland og Benny Kyed vil 

være til stede således at evt. nye holddeltagere kan præsenteres for dem. Instruktørerne vil efter 

indskrivning tage de respektive hold med ud på træningsbanen til lidt yderligere præsentation/træning. 

AD 4: Tommy forespurgte til status på den nye træningsbane. Ole oplyste at der stadig manglede 

materialer og at vi stadig manglede at hente noget træ m.m., som var sponseret. Mht. de lysmaster vi var 

blevet lovet fra Fredericia, var dette ikke blevet til noget alligevel grundet manglende mulighed for at få 

dem afhentet til en fornuftig pris. Klubben har desværre modtaget en faktura fra firmaet K.V. Markussen, 

med hvem vi havde aftalt at hente og bringe de omtalte lysmaster. Desværre viste det sig, at masterne ikke 



var klargjort, lå med store betonklodser og lamper på og derfor ville fylde væsentligt mere end aftalt og 

givet tilbud på. K.V. Markussen havde derfor kørt forgæves. Den fremsendte faktura var for tom kørsel. 

Mht. vedligeholdelse af terrasse og p-plads foran klubhuset var der enighed om at der skulle gøres noget 

ved dette. Ole ville tage kontakt til et firma og forhøre om muligheder. Torben tilbød at sprøjte arealet mod 

ukrudt/græs når grosæsonen var i gang. 

Mht. vedligehold/rengøring af klubhus oplyste Tommy at vi skulle finde en løsning, da Sesse ikke længere 

kunne forestå dette. Bestyrelsen var enige om, at vi nok måtte ty til at hyre en udefra, hvis vi skulle være 

sikre på en nogenlunde regelmæssig rengøring/vedligeholdelse. Det blev aftalt at Gitte ville tage kontakt til 

en bekendt og forhøre om pris og mulighed.  

Henrik Wittrup forespurgte til nye lamper/lys på den lille træningsbane. Muligheder blev drøftet og der var 

enighed om, at det formentlig ville være billigst på sigt at få nogle nye lamper op. Torben ville undersøge 

mulighed for sponsorat subsidiært en fornuftig pris på 6 nye LED projektører. 

Torben forespurgte til bestyrelsens holdning til træning med syge hunde generelt og specielt i lyset af, at 

han nogle uger forinden havde forment to hunde adgang til pladsen grundet smitte med Giardia. Emnet 

blev drøftet og der var enighed om, at hvis ens hund var synligt syg blev man selvfølgelig hjemme. Mht. til 

de to hunde der var forment adgang, oplyste Torben, at han havde haft kontakt med en af landets førende 

dyrlæger på området, som havde oplyst at smittefaren, i det stadie hundene var i nu, var meget lille og hun 

derfor ikke så noget problem i, at hundene kom på træningspladsen, hvis ejerne tog deres forholdsregler og 

sørgede for at fjerne eventuelle efterladenskaber. 

Det var enighed om, at de to hunde kunne gives adgang til træning, såfremt ejerne kunne fremkomme med 

en attest fra ovennævnte dyrlæge på, at smittefaren var minimal. 

 

Referent 

Torben Jepsen 

 

 

 

  

 


