
Bestyrelsesmøde den 11.01.2016 

Dagsorden: 

Klubhuset: 

 Der købes komfur. Bjarne og Søren arbejder videre hermed. 

 Søren har opgaven vedr. varmepumpe og indhenter tilbud. 

 Mogens sørger for nøgler bliver lavet så vi har samme nøgle i udestue og 
 fordør. Samt hængelåse til skabene i gangen, så kantinefolkene kan låse 
 deres ting ind i disse skabe.. 

Nøgler udleveres til de medlemmer der ønsker det. Der udarbejdes en 
kontrakt, hvor der fremgår de betingelser bestyrelsen har opsat. 
Medlemmerne underskriver kontrakten og får et kopi. 

 Nøgledepositum kr. 200,00 

Hvis man træner udenfor officielle trænings tider har man en pligt til at 
aflevere klubhuset samt pladsen i samme stand som da man ankom. 

Alle (nøgleindehavere) der bruger pladsen udenfor officielle træningsdage har 
ansvar for at de der bruger pladsen sammen med dem betaler et normalt 
pladsgebyr.  

Gæstegebyr på kr. 30,00. pr. gang opkræves af de der kommer nogle få 
gange for at få hjælp. Nøgleindehavere har ansvar for dette sker.Der laves 
opslag herom til tavler. 

 Alle indehavere af nøgler har ansvar for at klubhuset er ansvarlig aflåst når 
 man forlader det.  

Om vinteren skal der lukkes for vandet hvis man har behov for at åbne for det, 
samt bese der ikke står vand i toiletkumme eller cisterne. 

 At der er slukket for lys og varme samt levende lys, komfur, kaffemaskine, 
 vandkedel  samt gasvarmer. 

 Oprydning:  

Alle der kommer på pladsen har et ansvar for at rydde op efter sig selv samt 
de børn man har med.  

Trænere og figuranter udpeget af (nuværende) bestyrelse har fri 
 træningspladsgebyr.  

 Bestyrelsen betaler fuldt træningspladsgebyr. 

Træningspladsgebyr for alle ud over pensionister og studerende samt unge 
under 18 er  kr. 450,00 pr. halvår. 



 Pensionister og studerende kr. 225,00 

 Unge under 18 år er kontingent frie 

 Facebook siden fortsætter som den er. 

 Hjemmesiden skal opgraderes. Aase sammen med Allan. 

ARK. Bjarne Lentz Henriksen 

 Skue ansøgt i juni. Dato kommer. 

 Dommer Patrik Blomquist i juni 2016. 

 Dommer Fritz Bennedbæk i juni 2016. 

50 året fejres på skuedagen om aftenen. Aase har opgaven. 

Emneaftner forespørges på facebook. Aase  

Økonomi ser sund ud. 

 Kasserer får eneadgang til kredskonto i bank. Formand bibeholder 
bufferkonto (kassebeholdningen kr. 3941,00). 

Der købes telefon til mobilpay og swip 

Terrassen ser bestyrelsen på lørdag . 

-BRK: Bestyrelsen har udpeget Søren Jensen - der har givet tilsagn. 

Trænere: 

Mogens og Henning tager en snak med Søren Jensen om evt. emner til trænere og føl. 

Kreds figuranter:  

Søren Jensen og Daniel Christensen 

Henning laver skilt over postkassen til Ris og Ros. 

Næste møde er 1. februar. kl. 18.30 i klubhuset. 

Pladsgebyr pr. ½ år 

Pladsgebyr Kr. 450,00 

1 familiemedlem fra samme husstand som 
fuldt betalende medlem. 

Kr. 225,00 

Studerende Kr. 225,00 

Pensionister Kr. 225,00 

Unge under 18 år gebyrfrie 

Gæster pr. gang Kr. 30,00 

 


