D. 22.4.2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Klubhuset
den 17. april 2018

Til stede:
Mads Hansen, Børge Thisgaard, Claus Lykkegaard, Kenneth Eis, Lene Rempt, Tove Boysen og
Karin Bentzon.
( Det er på forhånd besluttet, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne – dog uden
stemmeret).
Dagsorden:
Konstituering og løst og fast i forhold til hvilke opgaver, der er mest presserende at få løst i
forhold til den daglige drift.
Konstituering:
Mads Hansen, formand
Børge Thisgaard, Kasserer
Kenneth Eis, Næstformand
Karin Bentzon, sekretær
Claus Lykkegaard, ordinært bestyrelsesmedlem.
Løst og fast:
1. Vi underskriver alle ”Visioner for bestyrelsesarbejdet”.
2. Karin udarbejder en oversigt over mailadresser og telefonnumre på
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
3. Karin sætter oversigt over bestyrelsesmedlemmer med mailadresse og telefonnummer
på opslagstalen.
4. Børge har været i banken sammen med den afgående kasserer Jan Kjærgaard, som nu
ikke længere har fuldmagt til foreningskontoen. Børge får fuldmagt til kontoen, så
snart referat fra Generalforsamlingen foreligger. Børge får de nødvendige oplysninger
og underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer til banken.
5. Kenneth har ansvar for udlejning af klubhuset. Karin sætter oplysningerne om dette
på opslagstavlen. Kenneth laver et kalender-booking-system, der skal skabe overblik..
6. Vi beslutter, at der skal laves et ressourcekartotek , således at vi har overblik over,
hvem der kan hvad.. Claus påtager sig opgaven.

7. Børge vil lave en overskuelig oversigt over Lokalplan, Vedtægter og ordensregler.
8. Børge og Karin har ansvar for opslagstavlen.
9. Salg af haver skal gå igennem Mads. Karin sætter opslag på opslagstavlen vedr. dette.
10. Mads undersøger, om forsikringsforholdene er i orden.
11. Børge og Karin tager kontakt til Kommunen i forhold til, hvor langt de er med
udarbejdelsen af den nye kontrakt, og i forhold til at få overblik over gældende aftaler.
12. Alle bestyrelsesmedlemmer får udleveret systemnøgler og udfylder
nøglekvitteringskort. Ved udlejning af klubhus udleveres C-nøgler, som ved bortkomst
skal erstattes med 1500 kr. Børge er nøgleansvarlig for toiletnøglerne.
13. Kemisk toilet skal tænkes ind i fremtiden.
14. Vedrørende toiletrengøring og pasning af det grønne område: Der indhentes tilbud.
Indtil disse er trådt i kraft fordeles opgaverne imellem bestyrelsesmedlemmerne.
Næste Møde:
Tirsdag den 24. April 2018 i klubhuset.

Referent Karin Bentzon

