
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24/4 2019 kl. 19.00 

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

Afbud fra: Gitte Skotland. 

Referent: Majbrit Mejrsk. 

Dagsorden: 

1.  Sommerfest den 13/6 2019 
2.  Arbejdsdag den 4/5 2019 
3.  Renovering af træningsbanen.  
4.  A- udvalg og B-udvalg 
5.  nøgler til suppleanterne 
6.  Eventuelt 
 

AD 1: Natti Hedevang, Gitte Skotland og Majbrit Mejrsk udgør årets sommerfestudvalg. 

Der kommer et opslag senere med hensyn til menu og pris, men det kommer til at ligne sidste års 

udgave. Så sæt allerede nu et stort x i kalenderen, den 13. juni. 

AD 2: der aftales, at følgende skal laves på arbejdsdagen: 

• Afrense klubhusets facade for alger: Niels står for dette. 

• Renovering af infoskabet ved indgangen, den skal males og have ny baggrund: 

• Inddækning af skorsten: Kim har lovet at se på det. 

• Nedløbsrør skal ses på: Kim?? 

• Terrasse fejes etc.  

• Pudse vinduer udvendigt og indvendigt 

• Klippe hæk 

• Fjerne affald på pladsen 

• Fjerne affald ved brændeskuret 

• Sprøjte for ukrudt 

• Rydde op i redskabsrummet 

• Rydde op i figurantrummet 

• Opsætning af agility udstyr 

 

 



Majbrit Mejrsk laver opslag omkring arbejdsdagen. 

Frede (Natti’s mand) har renoveret og lavet nyt agility udstyr, som skal opsættes. 

 Det er aftalt, at Frede fremadrettet står for vedligehold af klubbens spring/agility udstyr i 
samråd med Henrik Wittrup. 

Så hvis man i fremtiden opdager, at der er noget udstyr som trænger til 
”en kærlig hånd”, er proceduren, at man taler med Henrik Wittrup 
omkring det – og Henrik tager kontakt til Frede. 

 

AD 3: Niels Bach og Henrik Wittrup er tovholdere på projektet. 

Der mangler at blive indhentet pris for de mange meter kabel, som skal bruges. Kunne der 
eventuelt findes en sponsor?? 

Der skal fremsøges plantegninger over, hvor der ligger el-, gasledninger og andre ”overraskelser”. 

Der skal sættes 6 master, 1 ved hvert skjul. 

AD 4:  

A- udvalg:                                                                   B- udvalg: 

Mona Bech Sørensen                Henrik Wittrup 

Inge Ronneberg                Ole Hansen 

Kent Kjerp                 Benny H. Kyed   

Joel Olesen                 Gitte Skotland 

                 Rune Pedersen 

AD 5: bestyrelsen beslutter, at de to suppleanter (Natti Hedevang og Majbrit Mejrsk) skal have en 
nøgle til klubhuset. 

AD 6: hjemmesiden trænger til en opdatering, Tommy Sørensen taler med Torben Jepsen omkring 
det. 

Spormarker: kender kredsens medlemmer kender nogle sporarealer, som kredsen må benytte?? 

Så byd gerne ind. 

Temadag om spor drøftes, og Henrik Wittrup arbejder videre med idéerne.  

 

Næste bestyrelsesmøder er:  

Onsdag den 7. august kl. 19.00 

Onsdag den 13. november kl. 19.00 


