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Møde husudvalg og bestyrelse tirsdag den 18. juni kl. 19:00 
Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

 

 
Referat – Husudvalg 
 

1) Status over klubbens lokaler 

Der skal udskiftes en eltavle i kælderen, da der ofte springer sikringer. Der laves et 

udkast og fejles udbedres. 

 

2) Budget 

 hvad har der været af udgifter: Udvalget har brugt ca. 7000 kr. til vedligeholdelse. 

 

3) Fremtiden 

Klubhuset skal løbende vedligeholdes, men vi afventer planerne for det nye 

motionshus, da der gerne skal være sammenhæng mellem nye og gamle bygninger. 

Der indkaldes til arbejdsdag i efteråret med henblik på indendørs og udendørs 

vedligeholdelse. 
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Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. juni kl. 19:45 
Mødet afholdes i klubhusets mødelokale 

 
Referat - Bestyrelsesmøde 
 

1. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Økonomi  

Susanne gennemgik klubbens økonomi. Vi mangler mange kontingentindbetalinger fra 

fodbold – det er nyt med online betaling, og det kræver ekstra arbejde i starten. Alle 

hold skal informeres, så pengene kan komme i hus. 

 

4. Kontingenter 

Klubbens kontingentsatser stiger en smule – alt er blevet dyrere de senere år – og der 

er også dyrere at holde en sportsklub i gang, så derfor denne lille stigning. 

 

5. Gaveregulativ 

Gaveregulativet er blevet opdateret og kan snarest findes på hjemmesiden. 

 

6. Opfølgning på frivilligmarked og arbejdsdag 

Frivilligmarked var især for den lidt ældre generation, men der blev lavet en del aftaler 

med sommerhusejere om foreningsel.  

 

I juni var der arbejdsdag i klubben, hvor bestyrelsen og Kent Holm deltog – vi fik 

ryddet op i kælderen. 

 

7. Sportmaster 

Thomas og Henriette har haft møde med Sportmaster angående klubtøj – vi hører 

mere senere. 

 

8. Skytteforening 

Rikke tager kontakt – vi skal have oversigt over hvorvidt lokalet i kælderen bliver brugt 

og i så fald af hvem. Der skal desuden udarbejdes en lejekontrakt. 

 

9. Eventuelt 

Vision 2015 sælger borgeraktier til Skansefesten. 

 


