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Bestyrelsesmøde Referat 8. februar 2012
 
1.       Godkendelse af referat fra 30. januar
2.       Orientering fra  

· Formanden 
· Forretningsføreren 
· Udvalgene 

3.       Regnskabsgennemgang 2011 
4.       Generelle sager 
5.       Enkelte sager 
6.       Eventuelt 
7.       Næste møde 
 
Til stede: H. C. Ralking, Charlie Herbst, Marianne Maegaard, Jørgen Østergård (delvis) Niels Halleløv, 
Poul Lindberg, Dorte Grau, Tove V. Pasalic 
 
 
 

1. Referat godkendt 
 

2. Orientering fra 
 
Formanden 

• Der har været møde med Erhvervsudvalget
næste bestyrelsesmøde om udvalgene medlemmer og økonomi. Dette skal ske til Charlie 
inden 15. februar. 
 

• Forretningsfører 
•  Solvijg hjælper i sekretariatet indtil næste generalforsamling

Herefter vil hun tage stilling til yderlig ansættelse
 

• Udvalgene 
• HC orienterede om møde med personalet. Dette

glade for, og det blev besluttet at gentage disse møder med jævne mellemrum.
 

3. Regnskab 2011  
Regnskab 2011 viser 
bliver gennemgået af klubbens revisor og fremlagt på den ordinære generalforsamli
  

 Budget 2012  
En del af udgiften til pro er delt ud på junior
i sin nuværende form idet vi ikke længere har 
budget og kommer med forslag til 
budget udkast for 2012. 
 

 4. Generelle sager 
• Ordinær generalforsamling 

snarest. 
20  års jubilæum. Klubben har 20 års jubilæum i år,

• Evaluering af samarbejde i bestyrelsen

. februar 2012 

1.       Godkendelse af referat fra 30. januar 2012 

 samt budget 2012 

, Charlie Herbst, Marianne Maegaard, Jørgen Østergård (delvis) Niels Halleløv, 
Poul Lindberg, Dorte Grau, Tove V. Pasalic (referent) 

Der har været møde med Erhvervsudvalget og alle udvalg opfordres til at melde ind til 
næste bestyrelsesmøde om udvalgene medlemmer og økonomi. Dette skal ske til Charlie 

hjælper i sekretariatet indtil næste generalforsamling med 15 timer ugentlig
Herefter vil hun tage stilling til yderlig ansættelse. 

HC orienterede om møde med personalet. Dette møde var personalet 
for, og det blev besluttet at gentage disse møder med jævne mellemrum.

Regnskab 2011 viser et lille overskud. Bestyrelsen godkendte regnskabet.
bliver gennemgået af klubbens revisor og fremlagt på den ordinære generalforsamli

En del af udgiften til pro er delt ud på junior-elite og begynder udvalgene
idet vi ikke længere har en porto sponsor.  Alle udvalg gennemgår deres 

budget og kommer med forslag til nedskæringer i budgettet. Herefter udfærdiger 
for 2012.  

Ordinær generalforsamling 2012 (evt- 29 marts) Charlie melder tilbage vedr. lokaler 

. Klubben har 20 års jubilæum i år, 
af samarbejde i bestyrelsen 

, Charlie Herbst, Marianne Maegaard, Jørgen Østergård (delvis) Niels Halleløv, 

og alle udvalg opfordres til at melde ind til 
næste bestyrelsesmøde om udvalgene medlemmer og økonomi. Dette skal ske til Charlie 

med 15 timer ugentlig.  

personalet og bestyrelsen 
for, og det blev besluttet at gentage disse møder med jævne mellemrum. 

. Bestyrelsen godkendte regnskabet. Regnskabet 
bliver gennemgået af klubbens revisor og fremlagt på den ordinære generalforsamling. 

udvalgene. Molligan nedlægges 
Alle udvalg gennemgår deres 

Herefter udfærdiger Charlie et nyt 

) Charlie melder tilbage vedr. lokaler 
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Alle var enige om at der vil gå lidt tid før man føler sig mere sikker i det arbejde man skal 
tage sig af I bestyrelsen
 

5.   Enkelte sager 
Økonomiudvalget orienterede om
mangler jvf. afleveringsrapporten. Der g
ikke bliver udbedret snarest

 
6. Intet specielt 
 
7.   Næste møde:  21. februar kl.17.00
 
 
 
 
 
 

Alle var enige om at der vil gå lidt tid før man føler sig mere sikker i det arbejde man skal 
I bestyrelsen. 

Økonomiudvalget orienterede om, at man nu skrider ind over for
afleveringsrapporten. Der gøres krav i den stillede garanti

ikke bliver udbedret snarest. 

Næste møde:  21. februar kl.17.00 

Alle var enige om at der vil gå lidt tid før man føler sig mere sikker i det arbejde man skal 

over for entreprenøren vedr. 
garanti, hvis manglerne 


