Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Laursen (PL)

Tilstedeværende:

Referent: Richard Leth (RL)

Claus Guldborg Nyvold (CG)

Dato: 23.03.2014

Erling Nielsen (EN)
Aksel Krelskov (AK)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Betaling af
konkurrencegebyrer

Kutyme har været at klubben har betalt
for tilmelding til div. konkurrencer.
Grundet klubbens behov for store
økonomiske midler, til især etablering af
vores ny træningsplads og klubhus i
Mølleengen, blev det besluttet at fra d.d.
vil tilmeldingsgebyret være 100%
egenbetaling af deltager.

Skilte til Mølleengen

Der opsættes 2 stk. ”PH Skilte” ved
Mølleengen.
PL laver skiltene. RL taler med David
vedr. tryk af PH logo.

PL + RL

April

Reklame/meddelelse
om at PH er tilbage i
Mølleengen

Vi vil få lavet en pressemeddelelse som
sendes til medierne i forbindelse med
starten i Mølleengen. Efterårskursusstart.

CG + RL

August

Trailer

Foreningens trailer trænger til nye sider
og bund.
EN taler med Andre om behovet og
forsøger at finde de bedste materialer til
billigste pris gennem sin arbejdsplads.

EN

April

Benzin tilskud til
Andre

Med træningspladser både ved Mosgård
og i Mølleengen, vil der blive megen
transport mellem de to pladser.
Andre har anmodet om benzin tilskud
hertil.
Generelt ønsker vi pr. definition ikke at
udbetale tilskud, men det er heller ikke
rimeligt at medlemmer skal have store
udgifter for at hjælpe klubben.
CG taler med Andre om et evnt.
benzintilskud.

CG

April

Medlemskursus

Vi tænker i år på at afholde et
Lydighedskursus for medlemmerne med
en udefrakommende instruktør.

AK

April/maj
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1. dags kursus
2. dags kursus
Eller måske en hel dag i Tirstrup.
Evnt. Martin Knudsen eller lign.
AK taler med Allan Jørgensen om
hvem og hvordan.
Tilladelse til
opsætning af vores
pavillon.

Tilladelsen er kommet, men da
Mølleengen er i Landzone er en
Nabohøring et krav. Om 7 uger får vi
endelig besked og som vil gælde i 3
år, da det er en pavillon og som sådan
betragtes som midlertidig.
Vi afventer høringen, men begynder
at forberede flytningen, da det helt
sikkert kun er en formsag.

Erling:
Varelager mv.

Vi har p.t. et lager af:
T-shirts
9 stk. salgspris pr.
stk. 50,00 kr
Sweetshirts
22 stk. salgspris pr.
stk. 125,00 kr.

Claus:
Budgetoverslag for
indretning af
Mølleengen.

Margit sender på mandag en
ansøgning til Tuborg fonden på tilskud
til vores etablering i Mølleengen.
Efter modtagelse af allerede forbrugte
resurser på planering m.m. blev vi
enige om at forhøje budgettet til
Tuborg fonden betragteligt.
CG kontakter Margit for ændring af
beløbene.

Richard:
Procedure

Blev orienteret om de forretningsmæssige procedure i PH.

Aksel:
Udstyr
Evt.
Mølleengen

PL + EN

CG

24.03.2014

AK får styr over det udstyr PH ejer,
især vores våben.

AK

April

1. priotet er at få lavet en stabil og
permanent afskærmning for biler
til at kunne køre ind på vores
træningsplads.
Enten kampesten eller stakit.
CG taler med ”sin gartner” om
mulighederne.
2. priotet er at få lavet et fundament
til pavillonen. EN undersøger
behov.
Dato for at få lavet dette fundament

CG + alle

April

PL + EN

April

PL

April

Græssåning: CG taler med ”sin
gartner” om mulighederne. Der skal
først harves/rives og så samles sten
for derefter at så græs og få det
tromlet.

CG

April
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