
Referat af bestyrelsesmøde den 26. januar 2015 
Tilstede: Alle 

1. Orientering 
Der var afholdt formandsmøde den 24. januar 2015 i Vejle og formanden orienterede grundigt, om 

de ændringer og nyheder, der kom frem. Der er bl.a. lagt op til en strukturændring i hovedklubben 

og den blev godt modtaget af formændene og forslaget vil komme til afstemning på 

repræsentantskabsmødet. 

Hovedklubbens økonomi ser fin ud, hvilket jo giver muligheder for, at komme med forslag, som kan 

gavne kredsene. Mødet drøftede (igen) afgifterne på prøver og skuer. 

 

2. Børneattester 
Når en forening har unge under 15 år i træning, skal alle personer med tillidshverv i kredsen 

aflevere en børneattest. Kreds 30 Greve får nu (muligvis) et sådan medlem i den ny sæson og 

derfor indhenter vi nu børneattester på alle de personer, som skal aflevere en. 

Bestyrelsen udfyldte alle rekvisitionen på mødet og de bliver sendt til politiet. Resten af trænere 

mv. får tilsendt rekvisitionen og skal videresende den til politiet. Så har vi orden i dette. 

Bestyrelsen besluttede, at alle attester blive fornyet hvert andet år og det i de ulige år, således at 

de er opdateret.  

Formanden sikrer løbende, at alle relevante personer får afleveret børneattester. 

 

3. Forslag til generalforsamlingen 
Der var udarbejdet et forslag til generalforsamlingen, hvor det foreslås, at kredsen ændres fra en 5 

mands bestyrelse til kun 3 personer, som klubbens love giver mulighed for. 

Formanden gennemgik hele tankegangen bag forslaget og tegnede det komplette billede af den 

ændrede struktur, som også indeholdt en meget større selvstyre til de udvalg, som skulle 

nedsættes. 

Alle fik stillet spørgsmål og kommenterede forslaget og det var en enig bestyrelse, som indstiller 

det til vedtagelse på generalforsamlingen. 

 

4. Valgene til generalforsamlingen 
På baggrund af forslaget (og den forventede vedtagelse) så blev alle valgene til 

generalforsamlingen gennemgået og kandidaterne opstillet, som bestyrelsen vil foreslå dem. 

Herunder blev kredsens udvalgsstruktur gennemgået og bestyrelsen blev enige om struktur og 

rammer for udvalgene.  

Al dette vil blive gennemgået på generalforsamlingen under punktet ”Indkomne forslag” så 

generalforsamlingen har fuld klarhed over ændringer de  stemmer om. 

 

5. Kredsens økonomi 
Kassereren gennemgik årsregnskabet, inden det sendes til revisoren. Regnskabet viste et mindre 

overskud, hvilket er tilfredsstillende for bestyrelsen. Vi har stadig penge i kassen, men mangler også 

en hel del arbejde endnu, inden vi er færdige med plads og klubhus. 



 

 

6. Eventuelt 
Under eventuelt blev der drøftet de praktiske ting omkring generalforsamlingen. Bestyrelsen 

drøftede også informationsniveauet i kredsen, som kun kunne blive bedre. Bestyrelsen var enige 

om, at den nye struktur og mere ”selvstyre” til udvalgene ville gøre, at dette let kunne højnes. Alle 

relevante personer skal kunne opdatere hjemmeside mv., men også have ansvaret for, at det sker. 

Der skal også gang i nyhedsbreve fra kredsen. 
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