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Referat af bestyrelsesmøde 23/10-2013 kl. 17
Tilstede: Svend, Vibeke, Peter, Ole, Knud, Jussi
1)

Meddelelser
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er medlemmerne selv, der er ansvarlig for
opstilling af borde og stole m.v. Vi hjælper til i det omfang, det er muligt.
Knud har bemyndigelse til at købe 5 borde og 30 stole.
Roklubben og kajakklubben anmodes om at flytte trailere, vi mangler P-pladser
Der kan opstilles 2 kommunale fitness-redskaber langs søstien
Reglerne for udlevering af nøgler/brikker er således:
Hvert medlem kan få 2 gratis brikker og 2 gratis nøgler (hvis der hører nøgler til
det de har adgang til). Brikker / nøgler rekvireres af medlemmets kontaktperson,
og kan ikke udleveres til andre, før de er bestilt af kontaktpersonen. Yderligere
brikker /nøgler kan købes. Brikker koster kr. 100, nøgler kr. 250 (kostpris)
Spejderne har endnu ikke hentet systemlås. Knud sætter systemlås på garagen.
SOR / American Football har booket rigtigt mange træningstimer i fitnessrummet.
De gøres opmærksom på, at timerne skal udnyttes, ellers inddrages de. De har endnu
ikke fået brikker.
Bunkeren indgår i Kyndelmissearrangementet 2014
Knud og Peter er på ferie i næste uge
Der er modtaget et brev om kommunens alkoholpolitik, som vi er i tvivl om tolkningen af.
Ole indhenter kommentarer.

2)

Økonomi
Der er stadig enkelte medlemmer, der ikke har betalt kontingent trods påkrav.
Det blev besluttet at igangsætte tegningsarbejde vedr. kokslageret for indtil 15.000 kr.
incl. moms. Vibeke mente at vi skulle afvente mere positive signaler fra kommunen.

3)

Udlån af garage.
Der var ansøgning fra kajakklubben, roklubben, randver og kørestoldanserne.
Garagen blev givet til kørestolsdanserne, da de ikke har opbevaringsfaciliteter i forvejen.
Randver opfordres til at tage kontakt med dem, da der evt. er nogen ledig plads
Svend deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

4)

Midlertidig opstilling af skurvogne m.v.
Foranlediget af en ansøgning fra vinterbaderne om tilladelse til at opstille en saunavogn
til Kyndelmisse blev det vedtaget, at skurvogne o.l. kan opstilles midlertidigt i indtil en
uge (tilladelse skal indhentes hos bestyrelsen)

5)

Udlån af øvelokale til rytmisk musik
Lokalet udlånes jfr. vedtægterne kun til foreninger. Enkeltpersoner må melde sig ind i en
forening for at låne lokalet. Vi hjælper evt. med kontakt

6)

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er 11/12 kl. 17
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