
 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 27.12.2011. 
 

Mødedeltagere: Bjarne Sørensen, Karen Sjøholm, Lone Wunsch, Inge Keldebæk, Verner Muhlig. 
Afbud: Kristian Wunsch 
Udeblevet: Jesper Knudsen 
 

Økonomi: 
Bjarne fremlage foreningens økonomi og den var ganske sund. Ingen kommentarer. 
Desuden blev der snakket om rosetter, klistermærker med logo kan godt skiftes ud hvis det bliver 
nødvendigt, så de ikke skal smides ud. Der er 90 stk. i behold. 
Orienteringsridtet giver et godt overskud så der blev talt om ”bedre” præmier til arrangementet. 
 
Hjemmesiden (Bjarne): 
Der er en generel tilfredshed med hjemmesiden. 
 
Pæreposten: 
Bjarne har overtaget roret som redaktør på Pæreposten efter Kim Sjøholm. I den forbindelse kan siges at 
printeren har skiftet hjem. Og stof til bladet skal nu sendes til Bjarne 
De to annoncer fortsætter gratis  
Bjarne har lavet et nyt layout til forsiden og det er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen skal hver især 
opfodre medlemmerne til at skrive stof til bladet, da Bjarne ikke ønsker at skrive bladet selv. 
 
Banen: 
Per skal opereres og en vikar til at klippe græsset er nødvendig. Verner blev spurgt og han vil gerne. Der 
skal være information at finde i bladet på næstsidste side.  
Banen må gerne benyttes, også andre dage end de torsdage der er fællestræning. 
Der igen i det nye år træning den første torsdag i hver måned. April-oktober se hjemmesiden.  
Første træning er skærtorsdag kl. 13-16 der bliver holdt åben bane med forbehold for vind og vejr. Der vil 
være kaffe og kage. 
Containeren venligst er udlånt til foreningen og ikke tilhører foreningen. I tilfælde af Kommunen pludselig 
forlanger pladsen ryddet, så må bestyrelsen ikke bare lige fjerne containeren, men skal henvende sig til 
udlåner/ejer, som så skal hente containeren.  
Toiletvognen tilhører foreningen, og her skal bestyrelsen sørge for evt. at fjerne den fra pladsen. 
 
Generalforsamlingsdato: Onsdag d. 29. februar 2012 hos Lone  
På valg: Bjarne, Lone og Verner de modtager genvalg. Karen modtager ikke genvalg 
Vi skal opfodre alle til at møde op til generalforsamlingen grundet det forslag der blev stillet sidste år af 
Jesper der vedrørte navnskift. Det skal drøftes igen.  
Næste bestyrelsesmøde 29. februar 2012 
 
Referent: Karen Sjøholm 


