Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Laursen (PL)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 07.02.2015 i Klubhus i Mølleengen.

Tilstedeværende:
Claus Guldborg Nyvold (CG)
Erling Nielsen (EN)
Peter Jensen (PJ)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Konstitution

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:
Peter Laursen
Næstformand:
Peter Jensen
Kasserer:
Claus G. Nyvold
Sekretær:
Richard Leth
Bestyrelsesmedlem: Erling Nielsen

Hjemmeside

Det er besluttet at alle bestyrelsesmedlemmers tlf og e-mail adresser skal
findes på hjemmesiden.

Allan
Jørgensen

Nu

Hjemmeside

Den indskrivningsseddel der kan findes på
vores hjemmeside, skal opdateres med
foreningens kontonummer:
6180 1174290

Allan
Jørgensen

Nu

Hjemmeside

Det er besluttet at det på vores
hjemmeside skal fremgå, at man først
kan blive medlem af PH-Århus når man
har bestået en 1. prøve.

Allan
Jørgensen

Nu

Forårsindskrivning

Der er indskrivning d. 14. marts kl.:
10 – 12:00
Opdateres på hjemmeside

J.K.
Allan J.

Nu

Vores flyers om indskrivning til
opsættelse i div. forretninger opdateres
En plan for organiseret opsætning skal
laves.

C.G.

Nu

Træningsledere

Træningslederen SKAL informeres om al
viden om alle træningsaktiviteter. Han må
aldrig stå i den situation at ikke kunne
svare.

Bestyrelse

Investeringsplan

Priotering af investeringer i 2015
1. priotering er et rum til vores
redskaber / remedier.
2. Toilet.
Så længe vi har fri adgang til DKK´s toilet
vil største ønske være et
redskabsrum/container.
Vera og Olav Basse havde tilbudt en 40

Flyers

??
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fods kølecontainer de havde stående. Det
var vi selvfølgelig meget taknemmelig for.
Den blev besigtiget lige efter dette møde,
og vi må desværre beklage, at vi tror ikke
denne container tåler en flytning.
Mølleengen

Grundet meget nedbør er der meget blødt
især ved indgangen til klubhuset.
Beslutning om der skal fyldes knust asfalt
eller træflis på.
I.flg. Olaf Basse er m3 prisen ca. den
samme. Asfalt vil holde mange år,
hvorimod træflis vil forgå i løbet af få år.

C.G.

Påskønnelse af
frivillige

På generalforsamlingen efterspurgte man
en påskønnelse af de frivilliges indsats.
Bestyrelsen har besluttet at der afholdes
en fest for alle frivillige med ”påhæng” i
klubhuset d. 22. august 2015 kl.: 18:00
PH-Århus er vært for denne fest.

P.L.

Festudvalg

Festudvalget pålægges at arrangere en
medlemsfest inden d. 1. juli.

Festudvalg

Områdemøde

Der afholdes områdemøde d. 19/2 kl.:
19:00 på Randers politigård.
Et af emnerne er uddannelse af figuranter
til vores stop. Dette er en stor mangel i
vores forening, og det støtter vi meget.
C.G. har ønsket deltagelse og der skal
checkes hos vores kursister om der er
emner her.

P.L.
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