
Referat af bestyrelsesmøde den 7. august 2019 

Tilstede var: Tommy Sørensen, Mona Bech Sørensen, Henrik Wittrup, Niel Bach, Natti Hedevang og Majbrit 
Mejrsk. 

Afbud fra: Gitte Skotland 

Referent: Majbrit Mejrsk 

 
1    orientering vedr. ekstraordinært repr. møde 
 
2     A-udvalgets planer rest 2019 
 
3    Indskrivning 8. august 
 
4    B udvalgets planer for rest af 2019 og evt. kommende instruktører 
 
5    Renovering af træningspladsen 
 
6    Renovering af terrassetag og evt. udvidelse 
 
7   21/9 arbejdsdag, 26/9 fællesspisning/sidste torsdagstræning, 22/11 Årsfest 
 
8    Evt. 
 
AD 1: Tommy orienterede omkring det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 9/8 2019.  
 
AD 2: ringtræningen holder pause efter HAS, ringtræningen genoptages 17/9. 
 (3 tirsdage før skuet 6. oktober.) 
6. oktober Skue: 
      -     Mona laver opslag, som kan deles på Facebook. 

- Der skal findes sponsorater/gaver til tombolaen. 
 
Er der nogen i kredsen, som har lyst til at bidrage med en gave eller kender nogen, som vil 
bidrage så kontakt Mona – alt kan bruges.  
Der indkøbes plastborde og stole til brug i teltene til skuet. 
 
AD 3: Henrik køber pølser til indskrivningen torsdag 8/8 2019.  
 
AD 4:  

- 31/8 afvikles kursus i Rally, pt. er der 7 tilmeldte. 
- Temadag lydighed, Henrik har flere ideer i spil, der kommer opslag ud, når der er noget 

mere konkret. 
- Prøve i september eller oktober. Henrik forhører sig mht. dommer og dato, prøvefigurent 

bliver Niels Bach. 
- Kredsmesterskab i november, dato kommer ud, når Henrik har fået en dato/dommer, 

prøvefigurent bliver Niels Bach. 
 



Det kunne være godt med en instruktør mere – evt. til et hyggehold. 
Så hvis der sidder en derude med en instruktør spire i maven, så henvend dig til Henrik eller 
Tommy. 
 
 
 
AD 5: Henrik har indhentet tegninger over diverse ledninger/rør etc. fra kommunen. 
Tommy afventer svar fra kommunen omkring hvor strømmen til de nye lysmaster kan tilkobles 
(lysmast ved lille bane eller op til klubhus?) 
Det drøftes om arbejdsdagen 21/9 evt. skal slås sammen med renoveringen, så det bliver en hel 
weekend den 21 + 22 september. Men det kommer der nærmere ud omkring. 
 
Henrik laver opslag, så man kan melde sig på til forskellige opgaver – bestyrelsen har brug for, at 
alle vil give en hånd med, så vi kan få lavet en god lys træningsplads til glæde for os alle i 
klubben. 
Alles bidrag er til stor hjælp, om man vil bage en kage, hjælpe med maden, bore huller til skjulene 
eller …... 
 
AD 6: renoveringen af taget på terrassen vil beløbe sig til 2.500 kr. for nye plader. 
 Hvis taget skal forlænges med omkring 80 cm ud mod den lille træningsbane, vil prisen blive lidt 
højere. (Ole er på sagen) 
 
AD 7:  
21/9 arbejdsdag evt slået sammen med renovering af træningsbane: der kommer opslag på 
Facebook og i klubhuset med opgaver, 
 
26/9 fællesspisning/sidste torsdagstræning: Majbrit laver opslag til Facebook og klubhus. Mona 
har påtaget sig at stå for maden. 
 
22/11 Årsfest: der nedsættes et festudvalg. 
 Udgangspunktet er en kuvertpris på 150 kr. 
 
AD 8: evt 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er: 
 
Mandag den 30. september kl. 19  
 
Mandag den 11. november kl. 19 
 


