Referat
Emne: Bestyrelsesmøde
Mødeleder: Peter Laursen (PL)
Referent: Richard Leth (RL)
Dato: 07.11.2015 i Klubhus i Mølleengen.

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Regnskab

Ikke helt færdigt, sendes til bestyrelsen i
løbet af få dage. Grundet bl.a. udgifter til
vores plænetraktor er budgettet
overskredet. Der er dog ingen panik.

CG

Uge 41

Peter

Se pkt. om Generalforsamling

Renovation i
Mølleengen

Der vil blive opstillet en affaldsspand i
Mølleengen, som vil blive tømt én gang
om måneden.

Pavillon fra Vera

Det er besluttet at takke ja til den
pavillon som Vera har fået lovning på fra
sit arbejde.
Vagn, vognmanden som bor for enden af
træningspladsen, har tilbudt at bringe
pavillonen til Mølleengen u/b.
El afkobles i Tilst.
Vand og afløb afkobles i Tilst.
PL har aftalt med Olav, at han planerer til
pavillonen på lørdag samt graver kabler
ned, se punkt vedr. lys på banen.
Desuden huller til et skjul ved ”øen”.

RL
PL/Olav
PL/Olav

Uge 46
Uge 46

PJ

Inden
behovet
opstår i
2016

PL

Nov.

CG

Nov.

Plænetraktor

Vedligeholdelse af
vejen

Udbetaling af tlf.
penge til bestyrelsen
samt træningsleder

Plænetraktoren er igen i stykker.
Plænetraktoren bringes ud til PL og PJ vil
gennemgå den for mulighed for at finde
problemet.
Der er fra DKK´s side lagt op til en
regelmæssig vedligeholdelse af vejen.
Da det kan blive temmelig kostbart vil PL
få noget på skrift fra DKK om pris og
fordeling m.m.
Bestyrelsen har samlet frabedt sig
telefonpenge.
CG spørger træningsledere.
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Områdekonkurrencer
2016

Disse fordeles ved næste Formandsmøde
d. 24. nov. i Galten.
PH-Århus vil gå efter Unghunde stævne
enten forår eller efterår.

PL

Bisidder til
kommende
formandsmøde d. 24
nov. i Galten

PJ tager med formanden.

PJ

Dato for
generalforsamling,
hvem bliver hvem
går?

Den 9. februar 2016 kl. 19:00
Enten i Mølleengen eller hos CG´s firma
Dansk Revision Århus, Tomsagervej 2
8230 Åbyhøj.
På valg er:
PL - ønsker ikke genvalg, sådan
forstået, at han vil IKKE være formand
mere, men vil godt tilbyde sin hjælp som
bestyrelses medlem (forudsat han ikke
står i vejen for et andet medlem).
EN - ønsker ikke genvalg.
RL - ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen
takker for
de mange
års flotte
arbejde
som
formand.

Ekstra lys på banen

Det blev besluttet at etablere ekstra
projektører til oplysning af
træningspladsen.
Der indkøbes kabler og LED projektører.
Der købes 4x4 stolper til lysmaster og
måske forlænges disse med et beslag.
Der rejses 3 stolper langs højre plads
afgrænsning.

RL
EN
PL

Uge 46
Snarest
Snarest
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