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BESTYRELSESMØD E  
T O R S D A G  D E N  4  J A N U A R  2 0 1 8   
K L  1 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0  
Hos:   
Malene Graversen. 
Prangervej. 4  
8620 Kjellerup.   

R E F E R A T :  
Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 

Deltagere: Anette, Søren, Lars, Helena Malene og Marianne  

Afbud: Joan 

1. 

Godkendelse af sidste 
referat: 

 

Referatet godkendt 

2.  

Præsentation af nye og 
gamle 
bestyrelsesmedlemmer: 

 

Konstituering af 
bestyrelsen: 

 

Udskudt til næste gang hvor vi forhåbentlig alle er tilstede. 

 

 

Formand: Søren Møller 

Kasserer/Næstformand: Anette Andersen 

Referent: Marianne Lemming 

Kontaktperson for udvalgene: 

Seniorudvalget: Lars Jensen 

Bladudvalg: Forslag: Joan Jasper 

Børneudvalg: Marianne Lemming 

Stævneudvalg: Helena  Stoltze 

Kursus og foredragsudvalg: Malene Graversen 

Fondsudvalg: Søren Møller 

3.  

Nyt fra udvalgene:  

Når man bruger klub lokalerne i Ny havredal, skal man tage skoene af 
indendørs og gøre rent efter brug. 

4. 

Økonomi: 

 

Økonomien er fin, Sporti har været sen med indbetaling men det er nu sket. 

5.  
Vedtægter ind og 
udmeldelse:  
 

 

 

 

Udsættes til næste gang 
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6.  
Sporti gebyr hævelse af 
kontingentet så det 
dækker gebyret: 

 

Sporti gebyr er nu inkluderet i deltagerbetalingen. Derfor skal vi huske at lægge 
ca 12 kr på den oprindelig pris ved alle arrangementer, der betales via Sporti. 

Mht. kontingentindbetalinger via Sporti skal det med på næste 
generalforsamling, da det indebærer en form for kontingentstigning. 

7.  
Kr himmelfart checkliste:  

 

Blev gennemgået. Vi kan ikke benytte P-pladsen foran Herberget, men vi er 
blevet tilbudt trailer-parkering på arealet øst for Hald Hovedgård. Lars ser på 
arealet om vi kan have det hele dér, og ser på muligheder for hvordan vi kan 
afholde arrangementet. 

8.  
Kriterier for 
æresmedlemmer: 

Æresmedlemmer: Kriterier for æresmedlemmer udsættes til næste møde. 

På baggrund af generalforsamlingsbeslutningen om æresmedlemmer, og Kjeld 
Flammilds indstilling af Paul Rask, har bestyrelsen besluttet at udnævne Paul 
Rask til æresmedlem post mortem samt Else Tams, som var klubbens første 
formand. 

9.  
Regler for 
klubmesterpoint: 

 

Vi har ikke fået nogle henvendelser angående ønsker om ændring, derfor er 
reglerne uændret. 

10.  

Evt: 

 

Forretningsordens ordlyd gennemgås næste gang 

Opfordring til bladudvalget: Vi syntes at 15 marts for deadline, er alt for lang tid 
efter generalforsamlingen. De opfordres derfor at bladet kommer hurtigst 
muligt i det nye år efter generalforsamlingen. 

Stævne Pc: Helene rydder op i den og gennemgår hvad vi har på den. 
Lamineringsmaskinen: skal der ledes efter, hvis vi ikke har nogen, skal der 
købes en ny. 

Lars: Vil gerne lave en fast ”TREC/ Agility” bane i Ulvedal med forskellige 
udfordringer. 

Bestyrelsesmøde: Klubkassen betaler 100 kr. til hvert bestyrelses møde, Anette 
tager øl og vand med. Mødet bliver fast holdt hjemme ved Malene. 

Der skal kigges på nyt klubtøj: Der er kommet et forslag til en hjemmeside, hvor 
der kan oprettes en lille butik for klubben på nettet, så vi ikke behøver, at ligge 
inde med det store udvalg. Malene, Helena og Marianne tager på tur til den 
fysiske butik og ser på hvad vi skal tilbyde i vores lille netbutik. 

Stævneudvalget: Der kunne i anledning af banens 20 års jubilæum arrangeres 
et jubilæums stævne på banen efter sommerferien. 

Renovering af banen: tages op på næste møde, Søren finder ud af hvad der kan 
gøres og hvad det kommer til at koste, for en mini renovering. 

Forslag til dette års bestyrelsesmøder:  

15 marts, 26 april, 21 juni, 16 aug. 11 okt. og 22 nov. 

 Kl. 18.30, hjemme ved Malene.  

 


