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Mødedato |Tidspunkt 22229999....5555.2018.2018.2018.2018    | | | | 19191919----22222222....00000000 | Mødested hos Steen  

Møde indkaldt af Jette Høst 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

  

Referent Jette Høst 

  
 

Jesper Friese, Ulrik Moll, Dorthe Thestrup, Christian 
Aller, Henning Skov Rasmussen, Steen Birkedal og Jette 
Høst 

 

EMNER PÅ DAGSORDENENEMNER PÅ DAGSORDENENEMNER PÅ DAGSORDENENEMNER PÅ DAGSORDENEN    

Overdragelse fra tidligere bestyrelsesmedlemOverdragelse fra tidligere bestyrelsesmedlemOverdragelse fra tidligere bestyrelsesmedlemOverdragelse fra tidligere bestyrelsesmedlemmermermermer – OK 

110 års jubilæum lørdag den 25. august 2018110 års jubilæum lørdag den 25. august 2018110 års jubilæum lørdag den 25. august 2018110 års jubilæum lørdag den 25. august 2018    

• Festudvalg Ulrik, Simon, Marianne, vi sender mail ud for at høre om der er flere medlemmer der har 
lyst til at være med i festudvalget.    

• Steen undersøger muligheden for at kunne købe T-shirts med tryk    

TræningTræningTræningTræning    

• Ca. 20 personer er tilmeldt, fremover vil vi være mere skarpe på hvad træningen skal indeholde og 
hvor mange medlemmer der kan være på hvert hold.    

Rejekællingeturneringen 30 års jubilæumRejekællingeturneringen 30 års jubilæumRejekællingeturneringen 30 års jubilæumRejekællingeturneringen 30 års jubilæum    

• Tillykke til rejekællingerne med de 30 år, håber at I får en god dag.  

Fonde ansøges om økonomisk tilskudFonde ansøges om økonomisk tilskudFonde ansøges om økonomisk tilskudFonde ansøges om økonomisk tilskud    

• Foreningspulje, DGI og DIF: 
• Formålet er vinterfaciliteter til juniorer. 
• Nyt lysanlæg til banerne, søges når puljen åbner til næste år 
• Boldmaskine (her arbejder vi på en evt. mulighed for et tilskud) 

Nye medlemmerNye medlemmerNye medlemmerNye medlemmer    

• Vi har fået 18 nye medlemmer og vil fortsætte med at være aktive for at hverve flere medlemmer. 

EventueltEventueltEventueltEventuelt    

• Henning har fokus på mindre reparationer på anlægget, som defekt låge, hegn og vandingsanlæg. 
• Henning har sat nye kugler (røde/hvide) op på bane 6 & 7. 
• Ulrik undersøger mulighed for at lave afskærmning på terrassen så vi undgår fugleklatter. 
• Der er kommet ny PC i klubhuset 
• Ulrik og Steen arbejder videre om muligheden for at emigranter og flygtninge kan blive medlem. 
• FTK giver 150,00 til forplejning på vores bestyrelsesmøder 

 
 
 

        

 


