Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 7. januar2020.
Tilstede: Steen Sørensen, Steen Jensen, Poul Gregersen, Kirsten
Rosenbirk, Preben Nielsen og Inger Nørskov.
Dagsorden:
1. Nyt fra formanden
2. Nyt fra kassereren
3. Nyt fra banemesteren
4. Ansøgning om optagelse i ØAI
5. Afholdelse af midtvejsmøder i bestyrelsen
6. Planlægning af årets arrangementer
7. Klubbens trivsel
8. indkomne forslag
9. Eventuelt
Referat:
1. Formanden er tilfreds med opstramningen af mødehyppigheden.
Klubben vokser langsomt, men tilpas til at alle nye kan ”integreres”
i eget tempo.
2. Kassereren fremlægger revideret regnskab og redegør for
udgifter og indtægter. DGI skal have indberetning om
medlemsantal en gang om året og i 2018 blev der indberettet 15
medlemmer, mens der i 2019 er indberettet 20 medlemmer.
Passive medlemmer indberettes ikke.
3. Banerne skal høstes med grønthøster for at fjerne det visne, så
de står friske og flotte til stævnet i maj. Det kan først gøres når
jorden er tør, forhåbentlig i marts eller april. Vi forhører os hos
lokale landmænd om en af dem vil være behjælpelig med opgaven.
Preben Nielsen vil tale med Jens Meilvang om tilladelse til at opføre
et læskur på banen. Steen Sørensen fortæller, at der er lavet plan
med en dobbelt carport med redskabsskur, ca. 40 kvm, som i alt
med belægningssten vil koste kr. 50.000,-. Orla Lund søger fonde,
så nu afventer vi svaret på dette.
4. Vores ansøgning om optagelse som aktive i ØAI skal besluttes på
ØAIs generalforsamling. Hvis ØAI siger ja, skal der indkaldes til

ekstraordinær generalforsamling i Norddjurs Krolfklub. Steen
Sørensen kontakter ØAIs formand, Leif Herlev, for at aftale hans
medvirken ved et bestyrelsesmøde, så vi kan få en nøjagtig
forklaring på, hvordan det vil påvirke klubben at skifte status til
aktivt medlem.
5. På sidste bestyrelsesmøde i november blev bestemt, at møderne
skal afholdes med ikke længere end 8 ugers interval. Inger Nørskov
foreslår, at bestyrelsesmøderne i stedet afholdes en gang om
måneden, så emnerne behandles, mens de er friske og således at
ingen problemer bliver gamle. Det vedtages, at møderne fremover
afholdes den første tirsdag hver måned kl. 15.30.
6. Mødet i februar tager emnet op igen med datoer og uddelegering
af opgaver.
7. Klubbens trivsel er i det store og hele god, men der er plads til
forbedring. Der kommer for mange stikpiller til medlemmer, som af
og til er fraværende og selvom bemærkningerne ikke er uvenligt
ment, så kan de opfattes sådan. Klubbens medlemmer har ikke
mødepligt og alle har deres egne grunde til at være fraværende. I
stedet skal vi møde hinanden med positive bemærkninger, så alle
føler sig velkommen og med i fællesskabet. Der kan ellers hurtigt
opstå en negativ kultur, som kan blive meget svær at nedbryde.
8. Der er ikke indkommet forslag til dette møde.
9. Preben Nielsen foreslår flere venskabstræf med naboklubber i
vinterperioden. Bestyrelsen er enig om, at det er en god ide og
Preben vil kontakte klubber i omegnen.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 4. februar kl. 15.30
Referent: Inger Nørskov.

