
Refr. af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2022. 

 

Ad 1: Godkendelse af refr. fra den 22. august 2022.                                                                     
Godkendt. 

Ad 2: Energikrisen og HBH. (Ændring af priser på drikkevarer og udlejning? Andre tiltag?)                 
Øl og vand: Ingen ændringer.                                                                                                                          
Leje af klubhus: Pr. 1. januar 2023 ændring til 1.250, - kr.                                                            
”Proppenge”: Pr. 1. januar 2023 ændring til 1.250, - kr.                                                                        
Vin: Snarest ændring til 70, - kr. pr. flaske. 

Ad 3: SU i fremtiden.                                                                                                                               
Stor utilfredshed fra vores side. Gennem de sidste 2 år har der kun været dagsordenforslag fra HK 
og HBH. Det er spild af tid og kræfter. Vi forventer flere deltagere i SU i fremtiden.                          
Derfor påregner vi, at vi til næste SU vil fremsætte forslag om et SU-møde for ”betalende brugere” 
og et andet SU-møde for ”de øvrige”.                                                                                                          
Og kun dette ene forslag!                                                                                                                          
Det kan opfattes som en protest! 

Ad 4: Rep. af mastehuset. Skal vi sende en ansøgning? (Jvnf. svar fra borgmesteren). Vi forsøger én 
gang mere, da vi ved, at der ikke sker noget an. vinterpladsen før tidligst 2024. Mange ting skal 
undersøges. Brian undersøger matr.forhold. Steffen og Steen ser nærmere på ansøgningsskemaet. 
Punktet medtages på næste best.møde. 

Ad 5: Hjørnevinduet.                                                                                                                                      
De 4 hjørnevinduer laves som aftalt, men vi sikre også de 2 østvendte vinduer på 1. sal. Og vi for-
søger at få reduceret prisen en smule. 

Ad 6. Standernedtagning den 5. november.                                                                                          
Programmet ser således ud:                                                                                                                          
* Klubsang                                                                                                                                                       
* Tale v. formanden                                                                                                                                      
* Standeren nedtages og Dannebrog hejses                                                                                                  
* Socialt samvær m. øl, vand, dram, kaffe og småkager                                                                         
Steen laver indkaldelse. 

Ad 7. Jeres forslag.                                                                                                                              
Steffen: Økonomioversigt uddelt. Ser fornuftigt ud.                                                                              
Brian: Skal vi have julefrokost i år? Konklusion: Ja, som i ”gamle dage”  + juletræ.                          
Finn: Intet.                                                                                                                                              
Steen: Intet. 

 



Ad 8: Næste møde.                                                                                                                                     
Intet møde på denne side jul. Næste mødes planlægges via tlf. i januar. 

Ad 9: Evt. 

 

 

_________________________        ________________________      ________________________ 
Steen Lauridsen                                Brian Vinjeborg                            Steffen Jacobsen 

 

 

_________________________        ________________________                                                    
Jens Jespersen                                   Finn Wittendorff 

 

 

 

 

 

 

 


