
Bestyrelsesreferat nr.940

Dato: . 12 september 2007

Fremmødte: Dan Auerbach Ejner Jørgensen og Susanne Kjeldsen

Fraværende: Bent Rasmussen, Ib Dalsgaard, Henrik Wolfhagen og Birgit Tygensen

Referent: Susanne Kjeldsen

Godkendelse af sidste referat 
 Referatet fra 8 august blev gennemgået og godkendt.

Udestående

 Henrik laver en ansøgning til kommunen angående vores manglende 
opmagasinering og vores ønske om at få en overdækket terrasse foran vores 
klubhus. Den skal gerne sendes af
sted med det samme til kommunen. - Aktion Henrik + Dan  IGEN 
(Koordineres evt. gennem LSI).Vi vil gerne have flis til volden. – Aktion 
Henrik IGEN

• Tallerkener til klubhus .Dan og Finn har talt sammen og skal bare have tid til at 
få gjort noget ved det.   Aktion Finn og Dan

• Vedtægter til medlemmerne. Henrik trykker 20 sæt og lægger i klubhuset. Der 
gives besked til Søren til hjemmesiden.

• Der laves en udvalgsfest til i efteråret. Formændene inviterer aktive 
medlemmer.Datoen bliver sat på første bestyrelses møde efter general 
forsamlingen. Bestyrelsen arrangerer.

Siden sidst
 Støttestævnet for forsamlingshuset gik godt, men der var ikke så mange 

deltager. Dette selvom der var sat skrivelser op mange steder og det havde 
været i flere aviser.

 Singelmesterskab: det var en dejlig dag hvor 16 medlemmer deltog, ikke så 
mange som vi havde håbet på. Benny Johansen løb med mester titlen i skud og 
Sebastian Johansen blev mester i singel.

 Nøddebohave: dejlig dag som altid. Ledøje havde mandefald men vi slog 
Nøddebohave stort alligevel.



Økonomi/kontingent
 Der er stadigvæk over halvfemstusinde kroner i kassebholdningen. Ellers intet 

nyt da kasseren ikke deltog i mødet.

Byg-erfa d. 14-09-2007

 Henrik var ikke tilstede og vi gik let over emnet, da vi intet havde hørt om det.

Stenløse-open.

 invitation på hjemmside og i klubhus

Generalforsamling
 Dirigent : Dan A er i fuldgang med at finde personen.
 Madbestilling : Aktion Birgit
 Indkøb af drikkevare: Dan tager fat i Finn og får talt med ham.

Spillerudvalg
 Ingen bemærkninger da spillerudvalgsformanden ikke var tilstede

Diverse
 Lederprisen i Egedalkommune  deles ud d. 17/1-08. Det tages op hvem der 

deltager næste bestyrelses møde

Næste Bestyrelses møde aftales på generalforsamlinge med de nye bestyrelses 
medlemmer.

Referent: Susanne Kjeldsen


