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Dato: 16. marts 2016 

 

Fremmødte: Jack, Vibber, Paul-Erik, Lars, Svend, Dan, Benny, Birgit og Pernille.   

 

Afbud: Finn 

 

Referent: Pernille. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde & strategiseminar: 

Referatet fra sidste møde 10/09-2015 blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Aktivitetskalender: 

Gennemgang og til rettelse af aktivitetskalenderen.. 

 

3. Økonomi: 

Vibber har endnu ikke adgang til banken, så overblikket mangler  

Der er sendt opkrævninger ud til sponsorerne og medlemmer  

 

4. Flaghejsning 03/04-2016: 

Birgit køber præmier og stævnet kører som det plejer. Jack sender invitationer ud. 

 

5. Nyt fra info-udvalget: 

Der er kommet et smart system, der selv sender ud, hvis alt er lagt ind og forberedt, men der er lidt 

begyndervanskeligheder  

Første test er sendt ud. 

 

6. El-arbejde: 

El-installationerne skal lovliggøres – Vi får Kasper til at kikke på det  

Der er sendt mail til Egedal kommune ang. gulvet, men der er ikke kommet svar. 

 

7. Skal vi have mobile Pay. 

Skal, skal ikke – Arbejdet og udgiften svare nok ikke til vores behov, på nuværende tidspunkt. 

  

8. Sodavandsmaskine. 

Jack har fundet en maskine til kr. 3.000,- Han tager ud og kikker på den, og er den i orden, så køber 

han den  

 

9. Bordet rundt. 
- 09+10/04-2016 kommer der nogen og træner på banerne – Vi skal have sprøjtet banerne inden, 

hvilket Finn har lovet at gøre. Jack og Henrik taler sammen om ar vibrere banderne d. 03/04 inden 

flaghejsningen. 

- Lars har gennemgået hybenroserne på volden, der grundet sneen ligger ned  Vi betaler os fra at 

skære dem ned, men vi skal selv fjerne affald. 
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- Finn, Benny og Svend gennemgår hvad der skal laves på aktivitetsdagen, og så tager vi 

planlægningen over mail  

- Skal vi købe en gasgrill ??? Den er hurtig at tænde op til træningsaftner, og så er der ikke 

problemer med at der mangler kul, men der er lige det med rengøringen  Birgit undersøger hvad 

en gasgrill koster, og så finder vi ud af hvad vi gør. 

 

 

 

 

 

Næste møde 18/05-2016 
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