Dagsordenspunkt 16.01
Deltagere:

Beslutning
Deltagere: John, Per, Nils, Gert og
Niels.
Afbud Kim Højlund

1. Referat fra 24/10-17 sættes til
underskrift.

Referat underskrevet.

2. Referat fra Hovedbestyrelsen v/ Per.

Afholdt to møder efter
generalforsamlingen - 15 november og
6. december.
Rygning er et problem på Ulvehøj og
der er bl.a. røg fra Thorkælderen. Der
bliver røgfrit i alle bygninger fra 1.1.
2019. Omklædningsbygningen trænger
til en indvendig renovering, men vi står
langt nede på listen. Der er forslag om,
at medlemmerne selv kan forstå
renoveringen, hvis kommunen betaler
materialerne.
Klubhuset har fået nyt tag med
solceller. Der er også planer om
udskiftning af vinduer i stueetagen.
Det var en succes med Outletsalget –
et pænt overskud til klubben.
Der er planer om salg af en del af bane
10, der er ingen afklaring endnu, der
er også uklarhed om, hvordan
overskud af salget skal fordeles.
Der var orientering fra de enkelte
afdelinger.

3. Vurdering af generalforsamlingen
10/11-2017, Kvartalsnyt fra december,
Hjemmesiden og nytårsappellen.
Næste Kvartalsnyt?

Generalforsamling var en succes, der
skal indlægges en pause til ølsalg
under generalforsamlingen næste år.
Der var en evaluering af det
amerikanske lotteri – der sker en
endelig vurdering inden næste
generalforsamling.
Kvartalsnyt – december – ok. layout.
Der holdes møde i januar om fremtiden
for bladet. Old boys vil ikke bidrage
med mere økonomi end de gør i dag.
Hjemmesiden kan og skal bruges mere
i fremtiden.

Nytårsappel – John og Per var igen de
bedste. Der var 17 med til kampen og
28 til spisningen inklusive
håndværkerholdet. Ros til
køkkenholdet.

4. Repræsentation ved generalfor

Generalforsamling ROB – der er betalt
og John og Kim deltager. Mødet
afholdes på Ulvehøj.
ØOB – Gert og Per deltager.
Der er ingen forslag fra os til de to
generalforsamlinger – Per tilmelder.

5. Orientering v/ kasserer Nils og

Der er i øjeblikket et underskud på ca.
7000,-. Der kommer snart indtægter,
så der er ingen grund bekymring.

samlingerne i ROB (5/2) og ØOB (6/2).
Evt. forslag til generalforsamlingerne.
Hvem tilmelder deltagere fra os samt
holdtilmeldinger?

gennemgang af medlemsregistrering.
MEDBRING DE AF KIM TILSENDTE
LISTER. Evt. udlæg bedes medbragt til
afregning!!

Medlemslister gennemgået
Der skal oprettes lister over veteraner,
håndværkerholdet, så der er 6 lister i
alt.
Niels Hosie følger op.
Per kræver penge op hos de veteraner,
der kommer til træning i morgen og
som ikke har betalt endnu.

6. Status på rekvisitter til træning og
kampe samt organisering vedr. adgang
til omklædningsbygning og depotrum i
forbindelse med træning og evt.
kampe.

Nils skaffer flere skjolde
Holdlederne inviteres til marts mødet
og der gøres op hvad der mangler til
sæsonen.
Der låses af hver aften kl. 21
automatisk – hvem styrer onsdags
træningen om aftenen og låser af.
Søndags træningen – der aftales fra
gang til gang, hvem der kommer for at
låse op, der skal også nøglebrik med
ud til træningen, ellers kan vi ikke
komme ind fra banen.
Der udleveres en nøglebrik til Ole
Nielsen for at hjælpe med at lukke op.

7. Medlemmers runde fødselsdage m.v.
Fordeling af opgaver

Fødselsdage og mærkedag – listen
gennemgået og ansvarlige personer
udpeget. Lukket punkt
Gert spørger Sterner, om han kan lave
kort med standardhilsner fra Old Boys

8. Eventuelt – fastsættelser af næste
møder

Næste møde – 8. marts, 13. marts,
eller 15 marts. Per melder tilbage med
endelig dato.
Bruno, Ole og Peter Ø inviteres til
næste møde.
Mødet slut 20.10

