Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 3. marts 2020.
Tilstede: Steen Sørensen, Poul Gregersen, Preben Nielsen, Steen Jensen, Kirsten
Rosenbirk og Inger Nørskov.
Dagsorden:
1. Nyt fra formanden
2. Nyt fra kassereren
3. Nyt fra banemesteren
4. Skrivelse fra Veluxfonden og byggeprojekt
5. Ansøgning til ØAI
6. Svends plæneklipper
7. Klubbens trivsel
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Referat:
1. Formanden oplever ikke de store udfordringer nu, hvor forårssæsonen nærmer sig.
2. Kassereren oplyser, at årets kontingenter er indbetalt og har ikke andet nyt.
3. Banerne er kridtet op og lavet klar til foråret. Der er gæstespillere på besøg fra
torsdag d. 5. De afregner selv med kassereren, når de er færdige med at bruge banen.
Derefter vendes banerne igen. Gunnar Kvist kender en person, der måske kan
grønthøste banerne. Blomsterne til spandene henter vi hos Kaj Biegel. Vi afventer
arbejdsdagen i ØAI.
6. Steen Sørensen har set på en maskine, der kan bioklippe i ca. en meters bredde og
er billig i vedligeholdelse. Pris er ca. kr. 22.000. Pengene kan evt. skaffes via f. eks
stævnepenge, lån eller via fonde. Inger Nørskov kontakter Ældresagen for at
forespørge om fonde, vi kan bruge til nyanskaffelser. Bestyrelsen vælger således at
anskaffe en ny plæneklipper. Vi håber at kunne beholde aftalen med Svend om at
klippe banerne, indtil en ny maskine er købt.
4. Veluxfonden har bevilget kr. 50.000 til opførelse af et klubhus og pengene
udbetales, når byggeriet er udført og færdigt. Materialerne købes hos XL-byg, der giver
60 dages kredit. Huset bliver en dobbelt carport med isoleret redskabsskur og
opholdsområde med bordbænkesæt og tag og vinduer. Steen Sørensen har henvendt
sig til kommunen for byggetilladelse, men de vidste ingenting. Orla Lund vil henvende
sig til den øverst ansvarlige for en afklaring og ønsker derfor indsigt i processen.
Byggeudvalg bestående af Steen Sørensen, Orla Lund og Poul Gregersen nedsættes.
Byggeriet går i gang, når alle tilladelser er givet. Byggeudvalget leder og fordeler
arbejdet.
5. Steen Sørensen har med baggrund i afstemningen på generalforsamlingen i
september udfærdiget skrivelse til ØAI om optagelse som aktive medlemmer. Hvis ØAI
vedtager vores ansøgning forventes den at gælde fra 1. januar 2021.
7. Klubbens trivsel er forbedret, tonen er blevet pænere. I en tid med meget sygdom
blandt medlemmerne holder man hånd om hinanden.
8. Der er ikke indkommet forslag til dette møde.
9. Steen Jensen opfordrer alle til at tilmelde sig stævner i god tid, når der bliver sendt
invitationer ud.
Referent: IN

Ekstraordinært bestyrelsesmøde lørdag d. 7. marts:
Plæneklipperen, som er elektrisk og med mange tekniske finesser, er blevet købt privat
for at sikre tilbuddet og købes af klubben, når fondsmidlerne bevilges. Den må
opbevares i ØAIs redskabshus, indtil vores eget er færdigt. Steen Sørensen vil omdele
sedler/foldere med kontonummer til firmaer og private for indbetaling af eventuelle
donationer.
Referent: IN

