Bestyrelsesmøde d. 09. mar. 2015
Bestyrelsesmøde den 9. marts 2015 hos Henrik
Deltagere: Erwin, John, Henrik, Kim og Lene (referent)
1. Nyt fra formanden
Har tjekket klubhuset hos DCH. Bestyrelsen finder ikke prisen attraktiv i forhold til stand på huset og takker
nej, til at købe. Henrik svarer.
Vi er indbudt til møde med kommunen vedr. ovenstående - vi vil foreslå den 30/4, 16-17
Vi har pt. 108 medlemmer.
2. HAS 2016
Godt møde med kommunen - vi skal finde ny dato for møde med AR-formanden.
Organisationsdiagram - John har udarbejdet plan (1. udkast). Vi vender planen løbende på vores
bestyrelsesmøder i kommende tid.
Aftale med smeden - John kontakter
3. Medlemsmøde 12/3-2015 klokken 19.00
Henrik orienterer om Hus, HAS mv.
Forslag til repræsentantskabsmødet gennemgås og jakker fremvises til prøvning.
4. Formøde for og Repræsentantskabsmøde i kreds 62 Vallensbæk
Lene, John og Henrik deltager
5. SPH I DM 2015
Diverse korrespondance - der skal svares BHR og kredsene (Lene vil du lave udkast til svar?)
Oplyste gebyr fra BHR hænger ikke sammen med GB på klubbens hjemmeside. I det hele taget har info og
korrespondance hele vejen igennem været modstridende. Det udmeldte er ligeledes i modstrid med
udmeldingen i kreds 84 under SPH 1 DM omkring 2015.
6. Økonomi - John
Der har allerede i år været et par store udgiftsposter herunder el på over kr. 8.000.
Til indskrivning har der været 47 fordelt mellem hold og selvtræning.
7. AU - Erwin
Nye medlemmer: Susanne Jensen, Helle Johansen og Janki Jan
Tilmeldingsfrist den 27/3 til skue skærtorsdag.
Der skulle iflg. Erwin være styr på hele arrangementet.
Medlemsmøde med Rene - div. omkring klub, udstilling mv.
8. BHU - Kim
Har afholdt BHU-møde. (medlemmer: Susan Strøm, Bo Thune, Leila Sørensen, Annette Krogsgaard og
Christina Rønnebo)
Var en god indskrivning.
Vil gerne have et prøvelederkursus. (Henrik og Lene afholder, dato skal fastsættes?).
De to prøver i foråret er arrangeret og der er sat ansvarlige på de forskellige områder.
9. Plads/Hus
Tjek af container - efter på søndag (prisen er kr. 2500 plus transport).
Husorden: Sidst opdateret i 2014 - punktet omkring nøgler skal ændres (disse må ikke udlånes)

Drikkevarer betales kontant. Det henstilles til, at medbragte drikkevarer ikke nydes i klubhuset. John retter
til.
10. PR, Facebook og hjemmeside
Regnskab, forslag er uploadet i forhold til Rep.mødet
John medtager materiale omkring OK på lørdag til Bente.
11. Næste møde
Mandag den 20. april 2015 klokken 18.30
12. Eventuelt

