Refr. af best.møde den 12. august 2019
Ad 1. Godkendelse af refr. fra den 25. juni
Godkendt.
Ad 2. Status vedr. repr. af klubhuset.
Det ser umiddelbart godt ud. Vel helt færdigt i løbet af de næste 14 dage.
Ad 3. Jeres indslag.
Steffen:
Sp. fra AKT-udvalget an. afriggerfest. Skal der være fest eller som vi har gjort de sidste par år? Skal
AKT-udvalget arrangere? Vi snakker om det på det næste møde med udvalget.
Brian:
Pladsmandsordningen. Ingen nævneværdige ændringer. Ordningen fortsætter som hidtil de sidste
par år på pladsen. D.v.s. bestyrelsen stadig er med i ordningen.
Finn: Mange umærkede master i vores mastehuse. Hvis der ikke er navn på i.f.m. udflytning af
stativerne, vil masterne blive fjernet fra husene. Besked herom til medlemmerne! Steen skriver tekst
og sender til Steffen.
Ad 4. Forberedelse til møde med AKT-udvalget den 15. august. Hvad kan vi byde ind med?
Oversigten fra opslagstavlen + Holgers idé + Finns liste medbringes til mødet. Vi forventer 10
personer i alt. Steen sender reminder til udvalget + Niels.
Ad 5. Hovedrengøring i klubhuset når repr. er afsluttet. Dato?
Lørdag den 12. oktober kl. 09.00. Fælles morgenkaffe – arbejdsfordeling – afslutning med
grillpølser. Steen laver indkaldelse til medlemmerne med opfordring til at medbringe div.
rengøringsredskaber (spande, børster, skrabere)
Ad 6. Forslag til generalforsamling 2020. Fremsendt særskilt.
Følgende vedtaget:
Pkt. 1 fremlægges på generalforsamlingen.
Pkt. 2. Vi tilføjer følgende tekst til betingelserne for lån af klubhuset: ”Efter 1 års medlemskab –
regnet fra indmeldelsesdatoen – kan man leje klubhuset til eget arrangement.”
Dermed mener vi ikke, det er nødvendigt at medbringen punktet til genf.
Pkt.3. Da udlån allerede står opført på liste i klubhuset med de ønskede oplysninger, ligesom man
på hjemmesiden kan se, hvilke datoer, der foregår noget i klubhuset, mener vi ikke, det skal med
som forslag til genf. Persondataloven giver os ikke mulighed for at sætte navne på hjemmesiden.
Steen sender redegørelse til John Holm-Nielsen
Ad 7. Dato for udrykning af stativer på vinterpladsen.
Mandag den 23. september kl. 17.30 (afsluttes med pizza)

Ad 8. Næste møde.
Mandag den 23. september kl. 19.30 – eller når ”udrykningen” er afsluttet. Følgende punkter er
allerede noteret:
* evaluering af møde med AKT-udvalget
* forberedelse til næste SU-møde
* afriggerarrangement
* afslutning på repr. af klubhuset. Status.
Ad 9. Evt.
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