Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Laursen (PL)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 04.08.2015 i Klubhus i Mølleengen.

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Regnskab

Indtægtssiden er et problem, især nu da
tilskuddene fra Området og
Hovedforeningen skrumper.
Vi mangler medlemmer, men især
instruktører m.v. således vi kan
servicerer nye medlemmer.
Udgifterne er på et absolut minimum.

Kåringskonkurrence

Afholdes d. 20/9 og sidste tilmeldingsfrist
er 20/8.
Endnu er ingen tilmeldinger modtaget.
Loni foreslås at stå for forplejningsdelen.
Møde afholdes når tidsfrist for tilmelding
er passeret.

Rækværk ved
klubhus

D.K.K. har efter misbrug af deres
træningsarealer, besluttet at aflåse disse.
Det har betydet, at ”hundeluftere” nu er
flyttet over til os med de gener det nu
medfølger. De er ikke så gode til at
”samle op” efter deres hunde.
Det er besluttet at opsætte et rækværk
fra klubhus og over indgangen.
Dette blev etableret i lørdags med hjælp
af trofaste medlemmer.

Færdiggørelse af el i
køkken.

Dette blev også færdiggjort i lørdags.

Træningsplads
Moesgård

Vi vil meget nødigt miste vores tilknytning
til Moesgård, derfor er træningspladsen
vigtig for Århus PH.
Det har været problematisk for vores
”lille” plæneklipper at klare området der,
og vi har for nylig været nødsaget til at
hyre ekstern hjælp for at få klippet
pladsen. Denne udgift kan vi desværre
ikke klare gang på gang.
Heldigvis har PJ tilbudt at slå græsset der
i en forsøgsperiode på 2 – 3 gange.
Dette er allerede effektueret, og så tog
han lige Mølleengen med også.
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Formandsskifte ved
næste
generalforsamling

PL har jo bebudet sin afgang som
formand ved næste generalforsamling
(2016).
Selv efter kraftig opfordring fra den
øvrige bestyrelse ønsker PL at stoppe som
formand i bestyrelsen, men tilbyder sin
store erfaring som bestyrelses medlem
(dog ikke formandsposten), hvis
medlemmerne ønsker dette.
Den øvrige bestyrelse respekterer
selvfølgelig PL´s beslutning og takkede
rigtig meget for det store arbejde PL indtil
videre har lagt i PH.

Maling af terrasse

Det blev for det meste også klaret i
lørdags af Madsen.

Skraldespand / toilet

CG checker hos Loni om udgifterne for at
etablere kommunal tømning af en
skraldespand.
Der var enighed om, at vi på kort sigt er
nødt til at få etableret vores eget toilet.
Der skal afdækkes hvad det kræver af
tilladelser og udgifter.

Evnt.

Bestyrelsen vil gerne takke Loni for sin
store gestus, ved at købe et antal
sweatshirts af klubben, og så forære dem
til sit hold. Det er en meget flot gestus.
Vi har af Vera fået tilbudt et skur som
depotrum.
Det er d.d. (11.08.2015) blevet besigtiget
endnu engang af PL og RL på Vera´s
arbejdsplads.
Vi blev enige om at vi gerne vil takke ja
til tilbuddet fra Veras arbejdsplads.
Vinduer er rådne, men resten OK.
Olav Basse har sørget for transporten af
redskabsrummet til Mølleengen.
Der skal klargøres et område og
nivelleres nogle fliser til at stille skuret
på.
Afstand mellem vanger: 130 cm, 3 stk.
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